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Sportvisserij Nederland biedt met 
Mijnhengelsportvereniging.nl speciaal voor 
aangesloten hengelsportverenigingen een 
gratis websiteservice aan. Hiermee kunnen 
verenigingen op een eenvoudige manier 
een professionele website naar eigen 
smaak inrichten.  

De vele voordelen voor de aangesloten 
verenigingen zijn: 

 eigen professionele en flexibele uitstraling; 
 eenvoudig en veilig online beheren; 
 veel functionaliteiten voor beheerders én 

gebruikers; 
 wedstrijdmodule, nieuwsmodule, viswater- 

met factsheetmodule, online VISpassen 
verkopen, formulieren, beheerrechten, etc; 

 goed vindbaar op internet en inzicht in 
bezoekcijfers. 

Eigen uitstraling 

Veel verenigingen vinden het belangrijk om een 
eigen identiteit uit te stralen. Zaken waarmee je 
je kunt onderscheiden. Herkenbaarheid met een 
eigen stijl. Dat geldt ook voor een website. Met 
dit centrale systeem is het mogelijk je eigen 
verenigingswebsite helemaal volgens een eigen 
stijl in te richten. Zo kun je onder meer variëren 
met de volgende elementen: 

 eigen logo; 
 posities en inhoud van je menu's; 
 volledig responsive; 
 lettertypen en letterkleuren; 
 modules aan of uit zetten; 
 homepage invulling. 

 

 

 

 

 

 

De website van HSV Lelystad-Dronten op 
desktop 

 

Dit alles zorgt ervoor dat je een eigen 
professionele website kunt creëren, met een 
herkenbare eigen stijl en volgens de laatste 
internetstandaarden. Om de gebruiks-
vriendelijkheid van je website te waarborgen en 
om een herkenbare sportvisserijuitstraling te 
handhaven, zijn niet alle variabelen in de 
website beheerbaar gemaakt. Dat houdt het 
beheer ook overzichtelijk en ook voor ‘leken’ 
eenvoudig in het gebruik. 

Het spreekt voor zich dat de inhoud van elke 
verenigingswebsite steeds anders en volledig 
beheerbaar is.  

 

 

 

 

 

De website van HSV Voorbeeld op desktop 

Eenvoudig beheer 

Je kunt met Mijnhengelsportvereniging.nl 
eenvoudig je website bijhouden via een 
beveiligd beheersysteem, ook wel Content 
Management Systeem (CMS) genoemd. 
Meerdere beheerders kunnen de website 
beheren, waarbij elke beheerder een eigen 
inlognaam en wachtwoord heeft. Het enige dat 
je nodig hebt is een computer met internet. 
Technische kennis over programmeren, 
HTML, scripten of ingewikkelde software zijn 
beslist niet nodig. Je beheert de website met 
een CMS dat veel lijkt op Windows-programma's 
zoals Word en Verkenner. Veelgebruikte 
programma's die makkelijk te leren zijn. 

Veel functionaliteiten 

Voor zowel beheerders als gebruikers biedt 
Mijnhengelsportvereniging.nl uitgebreide 
mogelijkheden. Meestal worden deze als aparte 
module aangeboden. Sommigen hiervan kun je 
naar wens activeren of 'uitzetten'. 

10.6. Gratis verenigingswebsite 
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Responsive 

Mijnhengelsportvereniging websites zijn geheel 
responsive, dus optimaal geschikt voor mobiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paginabeheer 

Met het paginabeheer kun je simpel pagina's 
aanmaken, wijzigen en verwijderen. In een 
pagina kun je zo onder meer teksten toevoegen, 
afbeeldingen en downloads toevoegen, linken 
via hyperlinks, tekst opmaken, tabellen 
toevoegen en nog veel meer. Hiervoor heb je 
geen technische kennis nodig, het beheer lijkt 
veel op het maken van een Word-document. 

Zoekmachine-optimalisatie 

Zoekmachine-optimalisatie (SEO) is onderdeel 
van de module 'Pagina's'. Dit onderdeel zorgt 
ervoor dat de website beter gevonden wordt 
door Google. Naast enkele standaard-
verbeteringen zoals zoekmachinevriendelijke 
URL's, wordt het met deze module mogelijk om 
zelf per pagina belangrijke informatie toe te 
voegen voor zoekmachines. Denk hierbij aan 
titels, beschrijvingen en zoektermen. 

Content Management Systeem 

Voor het beheren van je verenigingswebsite heb 
je alleen een pc/laptop en internet nodig. Geen 
aanvullende software of bewerkingspro-
gramma's. Je beheert je website online, 
beveiligd met een persoonlijke inlognaam en 

wachtwoord, met een eenvoudig maar flexibel 
content managment systeem (CMS). Oftewel, 
een beheeromgeving waarin je teksten, 
beelden, links, nieuws en veel meer kunt 
toevoegen, wijzigen of verwijderen. Maximaal 
vijf personen kunnen (delen van) de website 
beheren. Als de service 
Mijnhengelsportvereniging afgerond is, wordt 
een handleiding opgeleverd. 

Afbeeldingen 

Met het beheer krijg je de beschikking over een 
eigen mediatheek met je afbeeldingen, 
verdeeld in mappen. Hier kun je simpel 
afbeeldingen en mappen toevoegen, wijzigen en 
verwijderen. Hiervoor heb je geen technische 
kennis nodig. Het beheersysteem zorgt er 
automat  isch voor dat afbeeldingen 
'webgeschikt' worden gemaakt. Dat wil zeggen 
dat ze kleiner worden gemaakt, waardoor de 
website lekker snel blijft voor gebruikers. De 
afbeeldingen in het beheer is niet hetzelfde als 
de afbeeldingen op je computer. Het is uiteraard 
wel mogelijk om afbeeldingen vanaf je computer 
in het beheer te zetten (uploaden).  

Downloads 

Met het beheer kun je simpel downloads 
toevoegen, wijzigen en verwijderen. 
Verschillende type bestanden kunnen als 
download worden aangeboden aan gebruikers, 
waaronder Word-, Excel en PDF bestanden. 

Overige functionaliteiten 

De service biedt tevens een aantal speciale 
modules, waarmee je je website extra 
interessant maakt voor je leden. Er zijn aparte 
modules voor ‘Nieuws en agenda’, een 
‘Wedstrijdmodule’ en een module om zelf online 
formulieren te maken, bijvoorbeeld voor een 
leden/enquête.  

Jouw vereniging professioneel online? 

Wil je meer weten over deze service, kijk dan 
meteen op www.mijnhengelsportvereniging.nl. 
Hier vind je alles over het hoe, wat en waarom 
en kun je aangeven dat je op de hoogte wilt 
blijven van de ontwikkelingen. 


