10.1. Een goede ledenadministratie
is essentieel
Deze ledenadministrateur
vist alweer!
Een goede ledenadministratie is essentieel
voor de binding van je leden. Door een
goede administratie te voeren, worden de
contributies op tijd betaald en krijgen je
leden tijdig de juiste documenten in huis.
Elke hengelsportvereniging voert een eigen
ledenadministratie. Het is een klus waar
traditioneel behoorlijk veel tijd in gaat zitten.
Het hele jaar door moeten nieuwe leden
worden ingevoerd en adreswijzigingen worden
doorgevoerd. Bovendien moeten aan het eind
van het jaar de leden worden aangeschreven
met het verzoek om de contributie te betalen
voor het volgende jaar. Maar dat gaat nu
anders!

Gratis online softwarepakket
Tegenwoordig kun je jezelf enorm veel tijd en
energie besparen door gebruik te maken van
het online ledenadministratiepakket HSV Leden
2015. Sportvisserij Nederland biedt dit pakket
aan alle aangesloten hengelsportverenigingen
gratis aan! Het pakket is optimaal afgestemd
op de vele functies die voor de administratie
van een hengelsportvereniging nodig zijn en is
essentieel voor het voeren van een moderne
ledenadministratie.

Functies HSV Leden 2015
HSV Leden 2015 biedt je heel
verschillende mogelijkheden, te weten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

veel

Ledenbestand beheren;
Functies toekennen aan de leden;
Overzichten printen van het ledenbestand;
Etiketten printen;
Euro incassobestand genereren t.b.v.
machtigingen;
Euro nota’s/acceptgiro’s printen (bedragen
worden automatisch berekend);
Betalingen en selecties bijhouden;
Betalingen rechtstreeks inlezen vanaf de
bank;
Bestellen VBL’s;
Eenvoudig
mailbestanden
samenstellen
(mail-merge).

Voordelen HSV Leden 2015
•
•
•
•
•
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Veel gemak en minder fouten door
postcode- en huisnummercontrole.
Snelle verwerking van nieuwe leden door
Sportvisserij Nederland.
Snelle verwerking van retouren VISpassen
door Sportvisserij Nederland.
Je werkt met dezelfde database als
Sportvisserij Nederland.
Ook te gebruiken voor distributie van
bijvoorbeeld je verenigingsblad of andere
verenigingsdocumenten.
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E info@sportvisserijnederland.nl
I www.sportvisserijnederland.nl

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.

In HSV Leden 2015 staat bovendien een
duidelijke gebruikshandleiding voor het gebruik
van de software.

Vanaf 2015 wil Sportvisserij Nederland samen
met alle aangesloten hengelsportverenigingen
werken met de online HSV Leden 2015. 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 belangenbehartiging voor de sportvisserij.

Ondersteuning
De online HSV Leden 2015 levert jouw
vereniging diverse praktische voordelen op. Bij
het gebruik van het pakket kan je vereniging
rekenen op de ondersteuning van Sportvisserij
Nederland, onder meer door middel van een
telefonische helpdesk. Deze helpdesk is te
bereiken via telefoonnummer 030-605 84 90
en/of via support@sportvisserijnederland.nl
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Servicebureau ledenadministratie
Je kunt ook hulp krijgen bij het voeren van
jouw
ledenadministratie. Meer
informatie
hierover kun je nalezen in het infoblad
‘Servicebureau ledenadministratie’.
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