
Beste sportvisser, 

Als we kijken naar de leden van HSV Limmen door de jaren heen, dan zien we een hele grote trouwe 

groep die ieder jaar zijn lidmaatschap betaald. Kijken we echter naar de betaaldatum, dan heeft op 

31 december bijna de helft nog niet betaald. Ik ben er van overtuigd dat men wel graag de vispas wil 

hebben, maar de rekening vaak even opzij legt en deze vervolgens vergeet te betalen. Bij de eerste 

of tweede herinnering wordt ik vaak gebeld met de welgemeende excuses, waarna men snel 

overgaat tot betaling. 

Het “herinneren” met acceptgiro is tijdrovend en brengt extra kosten met zich mee. Dit hebben wij 

tot op heden nooit doorbelast, omdat gemoedelijkheid bij ons hoog in het vaandel staat. 

Mede door prijsverhoging bij de bank en het aanmoedigingsbeleid van bank en Sportvisserij 

Nederland hebben we gemeend om dit jaar over te gaan tot de invoering van automatische incasso. 

Het bestuur is voornemens vanaf 2013 jaar de contributies met enkele euro’s te verhogen voor 

leden die geen gebruik maken van de automatische machtiging. Tijdens de ledenvergadering zal dit 

ter stemming komen. 

Wij vragen u de toegevoegde “machtiging tot Automatische incasso” zorgvuldig in te vullen. 

Mochten onze vooraf ingevulde gegevens niet geheel juist zijn, dan vragen we u zelf de 

verbeteringen aan te brengen. Wilt u het visblad (blijven) ontvangen, geef dit dan ook aan op het 

machtigingsformulier. Een jaarabonnement kost € 6,- 

Het bestuur / een vrijwilliger zal het incassoformulier rond 20 november bij u ophalen. 

 

 

 

Bedragen lidmaatschap 2012: 

Vispas (voor de leeftijd van 19 jaar en ouder)     : € 30,00 

Vispas voor de leeftijd van 14 t/m 18 jaar (Geboortejaren 1993 t/m 1997) : € 20,00 

Jeugdvispas voor de leeftijd t/m 13 jaar      : € 12,50 

Extra vispas (Als u bij een andere vereniging hoofdlid bent, geldt voor een : € 15,00 

tweede vispas een gereduceerd tarief) 

EXTRA - Abonnement op het VISBLAD (maandblad)    : € 6,00 

 

Volgens onze gegevens heeft R.  JAK voor 2012 een vispas nodig van € 30,00 

 

Namens het bestuur wil ik u een fijne decembermaand toewensen en wij hopen u ook volgend jaar 

weer langs de waterkant aan te treffen. 

Vriendelijke groeten, 

Rob Jak 

HSV Limmen, penningmeester 

Dampegheestlaan 13 

1906 WB LIMMEN 

 

 

072 5053858 

website : www.hsvlimmen.nl 

Email : info@hsvlimmen.nl


