9.1. VISpas online: makkelijker lid worden kan niet!
Tegenwoordig kun je bijna alles bestellen
via internet: van visaas tot visvakanties.
Sportvissers verwachten natuurlijk dat
ook de VISpas online is te bestellen.
Daarom maakt Sportvisserij Nederland het
voor elke hengelsportvereniging mogelijk
om de VISpas online te verkopen met de
Online VISpas Bestelmodule. De module is
gratis en biedt zowel je vereniging als
nieuwe leden veel gebruiksgemak en
voordelen.
Honderden hengelsportverenigingen hebben
deze bestelmodule al geactiveerd, maar om het
voor sportvissers zo makkelijk mogelijk te
maken om lid te worden van een vereniging in
hun eigen woonplaats, streven we naar een
maximale landelijke dekking van de online
verkrijgbaarheid van de VISpas.

De voordelen
De
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de
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•

•
•

•

•
•

Online
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De module is gratis voor hengelsportverenigingen, inclusief online betalingen via
iDeal en creditcard.
Je profiteert automatisch van de landelijke
VISpascampagne.
Cijfers wijzen uit dat verenigingen die de
module online hebben staan harder groeien
dan verenigingen zonder online module.
Nieuwe leden kunnen 24 uur per dag lid
worden en direct vissen. Ze hoeven
bovendien geen VBL meer apart op te
sturen en hebben de VISpas sneller in huis.
Verenigingen hebben een betalingsgarantie
door betaling via Ideal en creditcard.
Minder administratie voor de vereniging,
verkooppunten en winkel. Onder meer door
de directe koppeling met HSV Leden.

Hoe kan ik de module activeren?
Je kunt de module in enkele stappen activeren:

Dat versterkt ook de boodschap in de jaarlijkse
VISpascampagne op radio, in bladen en op
internet: “Ga naar www.vispas.nl en word
lid!’. In deze campagne wordt verwezen naar
de online beschikbaarheid van de VISpas. Als
je als vereniging hiervan mee wilt profiteren
(lees: er wordt automatisch een link gemaakt
naar de module van jouw vereniging) is het
essentieel dat de module geactiveerd is.
Je kunt de Online VISpas Bestelmodule
eenvoudig en direct zelf activeren op je eigen
website. Zo zorg je dat ook jouw vereniging
automatisch profiteert van de VISpascampagne
via de Online VISpas Bestelmodule!
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1. Zorg dat de contributiebedragen juist
gevuld zijn in HSV Leden.
2. Vraag de online VISpas Bestelmodule aan
via www.mijnhengelsportvereniging.nl 
modules  Online VISpas Bestelmodule. Je
ontvangt dan automatisch inloggegevens
per mail.
3. Vervolgens is het 5 minuten werk om de
module in te stellen.
Nadat je de gegevens hebt opgeslagen, wordt
er een automatische melding gestuurd naar
Sportvisserij Nederland. Daar wordt nog een
laatste check uitgevoerd en vervolgens wordt
de module live gezet voor jouw vereniging.
Vanaf dat moment wordt jouw vereniging
getoond tussen de online verkooppunten in de
VISpascampagne.
Lees meer over de bestelmodule via
www.mijnhengelsportvereniging.nl  modules
 Online VISpas Bestelmodule. Je vindt hier
ook een handleiding met bovenstaande stappen
en je kunt hem hier ook direct aanvragen!
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Koppeling met HSV Leden

De module in je eigen website

Let op: om de Online VISpas Bestelmodule te
kunnen gebruiken, moet je vereniging het
ledenpakket
van
Sportvisserij
Nederland
gebruiken: HSV Leden. Hieruit haalt de module
namelijk de belangrijkste gegevens. Het is
essentieel dat hierin alle zaken juist en volledig
zijn ingevuld!

Je hebt als vereniging nu de mogelijkheid om
de VISpas bestelmodule in je website op te
nemen en op een aantal punten in te richten
naar eigen wens, waaronder de type(n)
VISpas(sen) dat je wilt verkopen (VISpas,
JeugdVISpas en Zeevispas).
Daarnaast kun je er als vereniging voor kiezen
om de module in meerdere talen aan te
bieden, zoals Engels of Duits.
De module checkt op basis van de gegevens
die een gebruiker invult, automatisch welk
document hij of zij nodig heeft, en verrekent
automatisch ook eventuele dubbele afdracht.

Samen goedkoper uit
Betalingen van gebruikers komen in eerste
instantie centraal op een rekening van
Sportvisserij Nederland terecht.
Voor sportvissers die van jouw vereniging lid
willen worden betekent dit straks het volgende:
•
•
•

•

Online
VISpas
bestellen
via
de
verenigingswebsite
Direct online betalen via Ideal of creditcard
Je ontvangt direct (en per mail) een
printbaar
Voorlopig
Bewijs
van
Lidmaatschap, met een unieke code. Dit
document is een maand geldig. Daarnaast
kun je direct de Landelijke, federatieve en
aanvullingslijst van viswateren printen, of
een gedeelte ervan. Dezelfde dag kun je
met beide prints direct vissen.
De definitieve VISpas wordt je per post
binnen een maand opgestuurd. Je Lijst met
viswateren kun je later, indien nodig,
ophalen bij de dichtstbijzijnde hengelsportzaak of hengelsportvereniging.

24/7 en direct vissen

Eens per maand worden de bedragen verdeeld
naar verenigingen en federaties. Dat heeft te
maken met het feit, dat de contracten voor het
aanbieden van de betalingsmogelijkheden in de
online
VISpas
Bestelmodule
(iDeal
en
creditcard) centraal geregeld zijn. Hiervoor zijn
contracten afgesloten tussen Sportvisserij
Nederland en de Payment Service Provider
Ogone, de bank en creditcardmaatschappij.
Aan deze contracten en de aangeboden
betaalmogelijkheden
zijn
maandelijkse
abonnementskosten en kosten per transactie
verbonden,
die
door
Sportvisserij
Nederland worden betaald.
Het voordeel van deze constructie is dat niet
iedere vereniging zelfstandig een contract hoeft
af te sluiten, niet zelf betalingsmogelijkheden
technisch in hoeft te bouwen in de site EN zelf
niets hoeft te betalen: Ideaal!

Een belangrijk voordeel ten opzichte van de
‘oude’ situatie, waarbij je veelal afhankelijk
bent van fysieke verkooppunten zoals een
hengelsportzaak of – vereniging, is dat je een
VISpas online vanuit je 'luie stoel' kunt
bestellen en met dit document direct kunt
vissen.
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