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Hét Visblad is de officiële uitgave van 
Sportvisserij Nederland. Particuliere 
abonnees betalen slechts €11,95 per jaar 
voor 12 nummers! Speciaal voor middel-
grote hengelsportverenigingen is er de 
mogelijkheid om Hét Visblad met korting 
én in combinatie met je eigen verenigings-
blad te versturen naar al je leden! 

Voor maar €6,90 per lid per jaar* kun je als 
hengelsportvereniging al je eigen verenigings-
blad uitgeven met Hét Visblad. Je leden 
ontvangen dan met korting alle 12 nummers van 
Hét Visblad plús vier maal per jaar een 
bijgevoegd verenigingsblad! 

De kosten hiervoor zijn inclusief opmaak, druk 
en insteken voor een verenigingsblad van 
maximaal 4 pagina’s (A4 formaat). Een bedrag 
dat je deels terugverdient met een besparing 
van opmaak-, druk- en verzendkosten van je 
huidige verenigingsblad! 

 

Voor verenigingen die de combinatie van Hét 
Visblad met een eigen verenigingsblad een goed 
idee vinden, maar hier onvoldoende budget voor 
kunnen vrijmaken is er ook een ‘low budget’ 
mogelijkheid. Je leden ontvangen dan niet 12 
maar 6 keer per jaar Hét Visblad, dat vier keer 
per jaar wordt gecombineerd met het 
verenigingsblad.  

De kosten hiervoor bedragen – inclusief 
opmaak, druk en insteken – vanaf €3,60 per lid* 
voor een verenigingsblad van maximaal 4 
pagina’s (A4 formaat). 

Ook is het mogelijk om een uitgebreider 
verenigingsblad van 8 pagina’s mee te sturen. 
Kijk in de tabel voor een overzicht van de 
mogelijkheden en kosten! 

 

 

 

Hét 
Visblad*** 

4 x eigen blad > 1000 leden** > 1500 leden** 

12 x per jaar 4 pp  € 8,30 € 6,90 
12 x per jaar 8 pp  € 10,30 € 8,30 
6 x per jaar 4 pp  € 5,00 € 3,60 
6 x per jaar 8 pp  € 7,00 € 5,00 

 
* dit zijn richtprijzen; een en ander is afhankelijk van o.a. de exacte oplage 
** inclusief vormgeving, verzending, administratiekosten en BTW 
*** inclusief twee gratis regio-edities 

 

 

  

10.8. Je eigen verenigingsblad uitgeven met Hét Visblad! 


