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Als je in Nederland wilt sportvissen, moet 
je in bezit zijn van een VISpas en word je 
‘automatisch’ lid van je lokale hengelsport-
vereniging. Op zich is dat natuurlijk een 
prettig gegeven. Maar het maakt veel 
hengelsportverenigingen ook lui als het 
gaat om ledenbinding.  

Communiceer! 

Communicatie vindt plaats tussen mensen. 
Daarom blijft, juist binnen een vereniging, het 
belangstellende gesprek tussen mensen het 
belangrijkste. Uiteindelijk krijg je dan het beste 
gevoel bij wat er leeft binnen je club en wat 
mensen bezighoudt. Dat is ledenbinding en de 
beste reden voor sportvissers om ook lid te 
worden van hun lokale hengelsportvereniging. 

Ook door je leden regelmatig te informeren over 
de activiteiten van de vereniging, houd je ze 
betrokken. De meeste verenigingen hebben een 
eigen website en sommigen ook een 
Facebookpagina. De laatste vraagt om een 
actiever beheer. Ook een clubblad of nieuwsbrief 
helpt de leden te informeren en betrekken bij de 
vereniging. 

Actieve leden maken de vereniging 

Omdat veel leden alleen maar lid worden ‘omdat 
het moet’, kun je als vereniging vergeten dat er 
ook leden zijn, die de diensten en activiteiten 
van een echte vereniging zeer waarderen. En 
het zijn juist déze leden die bereid zijn om daar 
zelf ook een steentje aan bij te dragen, 
bijvoorbeeld als vrijwilliger. Je moet ze dan wél 
persoonlijk vragen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meer je als vereniging in staat bent om dit 
soort leden aan te trekken, hoe beter je in staat 
zult zijn voldoende vrijwilligers te vinden voor 
het ontplooien van nieuwe activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij veel actieve verenigingen organiseren de 
karper-, roofvis-, vliegvis- of wedstrijd-
commissie wedstrijden, workshops, lezingen, 
clinics of korte vistrips aan geïnteresseerde 
leden. Zij organiseren dit zelf of doen dit in 
samenwerking met een hengelsportzaak, een 
bekende hengelsporter, de federatie, De KSN, 
Snoekstudiegroep, de Vereniging van 
Nederlandse Vliegvissers of Sportvisserij 
Nederland. 

Daarnaast heeft een goede hengelsport-
vereniging net als veel andere verenigingen een 
belangrijke functie als trefpunt voor een 
gezellige dag of avond. Zeker verenigingen met 
een eigen clubgebouw kunnen de leden een 
eigen honk bieden waar je elkaar kunt treffen 
om bij te kletsen, een feestje te vieren, een 
(vis)filmpje te kijken of een kaartje te leggen. 

Automatische incasso’s  

Hengelsportverenigingen die werken met 
automatische incasso’s, blijken een stabieler 
ledenbestand met minder opzeggingen te 
hebben. In het infoblad ‘Contributie via 
automatische incasso: doen!’ wordt in slechts 
4 stappen uitgelegd hoe je kunt overstappen op 
het automatisch incasseren van de jaarlijkse 
contributiegelden door gebruik te maken van 
automatische incasso’s.  

10. Ledenbinding 


