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Centrale ledenregistratie 

De gegevens, die in de landelijke ledenregistratie 

van Sportvisserij Nederland worden opgenomen, 

zijn normale gegevens, die elke vereniging nodig 

heeft voor haar functioneren. Volgens de Wet Be-

scherming Persoonsgegevens kunnen deze gege-

vens dan ook worden gebruikt voor duidelijk om-

schreven doeleinden, passend bij de vereniging. 

De doelen van de centrale ledenregistratie zijn 

het:  

� verstrekken van gepersonaliseerde visdocumen-

ten 

� bijhouden van een actueel landelijk overzicht 

van aangesloten sportvissers 

� bijhouden van een actueel landelijk overzicht 

van houders van een basisvergunning (kleine 

VISpas)  

� zorg dragen dat sportvissers, lid van meerdere 

verenigingen, slechts eenmaal de landelijke af-

dracht betalen 

� verstrekken van sportvisserij-informatie 

� uitvoeren van sportvisserij gerelateerd onder-

zoek 

� uitsluiten van lidmaatschap bij overtreding of 

royement 

Gegevens die worden opgenomen in de centrale 

ledenregistratie zijn: 

� Achternaam en voorletters 

� Adres 

� Postcode en woonplaats 

� Geboortedatum 

� Geslacht 

� Lid van hengelsportvereniging(en) 

� Rekeningnummer bank/giro 

In de centrale ledenregistratie van Sportvisserij 

Nederland zijn de persoonsgegevens in te delen in 

twee categorieën: 

1. Personen die lid zijn van een hengelsportvere-

niging, aangesloten bij een federatie van Sport-

visserij Nederland. 

2. Personen die geen lid zijn van een hengelsport-

vereniging zoals onder 1 vermeld, en een -

beperkt - visdocument (basisvergunning / kleine 

VISpas) ontvangen, zogenaamde vergunninghou-

ders. 

Sportvisserij Nederland heeft zich de volgende 

regels gesteld m.b.t. het verstrekken van gege-

vens: 

Algemeen 

� Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan 

derden (buiten de georganiseerde sportvisserij), 

met uitzondering van personen en instanties die 

zich bezig houden met controle op visdocumen-

ten. 

Categorie 1 

� Aan hengelsportverenigingen worden alleen ge-

gevens verstrekt waarvan die persoon lid is. 

� Aan federaties worden alleen gegevens verstrekt 

waarvan die persoon via een hengelsportvereni-

ging lid is. 

� Sportvisserij Nederland kan in principe beschik-

ken over gegevens van alle personen. 

Categorie 2 

� Sportvisserij Nederland kan in samenwerking 

met een aangesloten federatie, vergunninghou-

ders binnen het werkgebied van die federatie 

worden benaderd.Door Sportvisserij Nederland 

kan in samenwerking met een aangesloten 

hengelsportvereniging, vergunninghouders binnen 

het werkgebied van die vereniging worden bena-

derd. 

Klachten omtrent de centrale ledenregistratie en 

het privacyreglement dienen te worden gericht 

aan het bestuur van Sportvisserij Nederland. 
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