
Sportvisserij Nederland                       

Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven    

 

 

 

 

www.sportvisserijnederland.nl      

info@sportvisserijnederland.nl 

T 030 - 605 84 00 
F 030 - 603 98 74  

Elke hengelsportvereniging voert een eigen leden-

administratie, een klus waar behoorlijk veel tijd in 

gaat zitten. Menig hengelsportbestuurder komt 

hierdoor dan ook nog nauwelijks aan vissen toe.  

Het hele jaar door moeten nieuwe leden worden 

ingevoerd en adreswijzigingen worden doorge-

voerd. En aan het eind van het jaar moeten de 

leden worden aangeschreven met het verzoek om 

de contributie te betalen voor het volgende jaar.  

 

 

Deze ledenadministrateur vist alweer! 

 

Gratis softwarepakket 

Sportvisserij Nederland biedt alle aangesloten 

hengelsportverenigingen gratis een ledenadmini-

stratiepakket aan! Dit softwarepakket bevat de 

vele functies die voor de administratie van een 

hengelsportvereniging nodig zijn. Invoering van 

dit pakket kan uw vereniging veel tijd en moeite 

besparen.  

 

 Direct aan de slag 

U kunt met HSV Ledenadministratie direct aan de 

slag. Het softwarepakket kunt u zelf installeren op 

uw PC. Bij het pakket krijgt u uiteraard een hand-

leiding. Wanneer u dit wenst, kunt u uw bestaan-

de ledenadministratie vooraf door Sportvisserij 

Nederland laten omzetten naar het nieuwe pak-

ket. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om één 

van onze cursussen te volgen, die door het hele 

land worden georganiseerd. 

  

  

 

HSV Ledenadministratie: Eindelijk weer tijd om te vissen! 
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Functies HSV Ledenadministratie 

HSV Ledenadministratie biedt u heel veel verschil-

lende mogelijkheden, te weten: 

• Ledenbestand beheren 

• Functies toekennen aan de leden  

• Overzichten printen van het ledenbestand 

• Etiketten printen 

• Bestand genereren t.b.v. machtigingen 

• Acceptgiro’s printen (bedragen worden  

 automatisch berekend) 

• Betalingen en selecties bijhouden 

• Gegevens importeren en exporteren 

• Back-ups maken 

• Eenvoudig mailbestanden samenstellen 

  (mail-merge) 

 

Voordelen van HSV Ledenadministratie 

• Minder fouten door postcode- en 

 huisnummercontrole.  

• Snelle verwerking nieuwe leden. 

• Eenvoudige en snelle uitwisseling van  

 gegevens met Sportvisserij Nederland. 

• Ook te gebruiken voor distributie van  

 bijvoorbeeld verenigingsbladen.  

 

 

Centrale ledenregistratie 

Een centrale ledenregistratie is noodzakelijk voor 

het centraal uitgeven van de gepersonaliseerde 

Vispas. Via dit systeem  komen alle gegevens 

juist op de Vispas. 

Inmiddels maken al meer dan 400 verenigingen 

gebruik van HSV Ledenadministratie en de Cen-

trale ledenadministratie. Dit zorgt niet alleen voor 

tijdwinst binnen de vereniging maar ook voor een 

aanzienlijke kostenbesparing bij de uitgifte van de 

benodigde documenten om te mogen vissen. Geld 

dat hierdoor nu kan worden besteed aan de be-

langenbehartiging voor de sportvisserij. 

Ondersteuning 

De invoering van HSV Ledenadministratie levert 

een vereniging diverse praktische voordelen op. 

Bij het gebruik van het pakket kan een vereniging 

rekenen op de ondersteuning van Sportvisserij 

Nederland, onder meer door middel van een tele-

fonische helpdesk. Deze helpdesk is te bereiken 

via het telefoonnummer 030-605 84 61.  

Verder is er een speciale website met onder ande-

re antwoorden op veelgestelde vragen: 

www.hsvleden.nl en een direct emailadres: sup-

port@sportvisserijnederland.nl. Tevens worden er 

door het hele land cursussen gegeven. 

Bent u geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd in het werken met HSV Le-

denadministratie? Heeft u behoefte om met één 

of meerdere personen deel te nemen aan één van 

onze cursussen? Dan kunt u contact opnemen 

met Sportvisserij Nederland. U vindt de contact-

gegevens onderaan dit blad. 

 


