
TITEL SLIDE 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  Service Ledenadministratie 
Toine Aarts & Gerben Koopmans 



INTRODUCTIE #2 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Afdeling Visdocumenten, regelgeving en controle 
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AGENDA #3 

Agenda Informatieavond ledenservice 

3 

Onderdelen 

Facturatie & Betalingen VISpas Online Bestelmodule Helpdesk Vragen 

HSV Leden 2015 Start ledenservice

  

Aanmelden Incassobestand

  



MOCKUPS 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

4 

HSV Leden 2015 
Onmisbaar  



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

5 

HSV Leden 2015 

5 

Functionaliteiten 

HSV Leden 2015 is de landelijke database voor de sportvisserij waar zowel de 
verenigingen, de federaties en Sportvisserij Nederland hun eigen rol hebben. HSV Leden 
2015 bevat onder andere de volgende functionaliteiten: 

 

 Uniek lidnummer voor de sportvisser; 

 Meerdere boekjaren; 

 SEPA-Facturatie; 

 Query-Builder(Rapportage); 

 Incassobestanden aanmaken en acceptgiro’s versturen; 

 Betalingen verwerken; 

 Etiketten printen. 

 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

HSV Leden 2015 

6 

Interactieve database 

De landelijke Internetdatabase zorgt voor gemak voor zowel de sportvisser 
als de vereniging: 

 

 De VISpas Online Bestelmodule, ook de extra VISpas mogelijk; 

 De ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ volgen; 

 Terugvragen van dubbele afdracht; 

 Aanvragen toestemmingen; 

 Twee regio edities van Hét VISblad; 

 

 VBL’s bestellen en afleveradres bepalen; 

 Berichtencentrum met mutaties; 

 Retouren VISpas en VBL’s zichtbaar. 



50% TEKST + 50% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Service Sportvisserij Nederland 

7 

Diverse diensten 

Sportvisserij Nederland verleent verschillende diensten 
aan hengelsportverenigingen, onder andere: 

 

 Cursusprogramma voor vrijwilligers; 

 

 Visserijkundig onderzoek; 

 

 Mijn hengelsportvereniging(websites); 

 

 Service ledenadministratie. 

 

  



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Start service ledenadministratie 

8 

Grote verenigingen 

In 2008 kregen wij het verzoek van de AUHV en Haarlem om de 
ledenadministratie verrichten. Uiteindelijk liep deze service uit naar 21 
verenigingen, waarbij gewerkt werd op de rekening van de vereniging. Dit 
had een aantal beperkingen: 

 

 Problemen met contracten; 

 Bankcodes soms geblokkeerd; 

 Continuïteit minder bij bestuurswisselingen; 

 Inefficiënt met betalingen inlezen; 

 Verkeerde betalingen blijven staan, i.p.v. actief terugstorten; 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Voordelen service ledenadministratie 

9 

2013 nieuwe vorm ledenservice 

Vanaf de VISpas 2013 konden verenigingen zich opgeven voor de nieuwe vorm van 

ledenservice. Er is geen beperking meer qua ledenaantal. Wat zijn uw voordelen:  

 

 Hulp bij ledenadministratie, arbeidsintensieve rol; 

 Continuïteit en bereikbaarheid gewaarborgd; 

 Meer tijd voor andere activiteiten; 

 Leden met automatische incasso blijft groeien, stabiel ledenbestand; 

 Vereniging verdient aan ledenservice; 

 Makkelijke kascontrole door goede rapportage; 

 Actueel ledenbestand voor u en uw leden. 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Service ledenadministratie 

10 

Eigenschappen ledenservice 

De service ledenadministratie loopt als volgt:  

 

 In 2013 gestart met een pilot-groep van 22 verengingen, 

 Inmiddels uitgegroeid naar 160 verenigingen; 

 Betalingsverkeer contracten zijn geregeld op de rekening van Sportvisserij 
Nederland, bankkosten voor ons; 

 Leden met betaalwijze incasso worden begin november geïncasseerd;  

 Leden met betaalwijze acceptgiro ontvangen een factuur, machtigingsformulier en 
acceptgiro in één schrijven met het lidnummer als kenmerk; 

 Uitval wordt handmatig opgezocht. Niet te herleiden betalingen worden 
maandelijks teruggestort. 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Aanmelden 

11 

Aanmeldprocedure 

 

 Verenigingen kunnen zich tot 1 september aanmelden; 

 

 Overeenkomst insturen, vereniging ontvangt getekend exemplaar retour; 

 

 Vereniging ontvangt contactgegevens voor leden en een Excel-file voor 
contributiebedragen; 

 

 Contributiebedragen worden samen met vereniging goed gezet, alle kortingen en 
documentsoorten mogelijk; 

 

 De vereniging kan leden informeren d.m.v. een voorbeeldbrief via clubblad, 
website en/ of brief.  



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Service ledenadministratie 

12 

Voorbereiding facturatie 

 In periode van 8 t/m 22 oktober is HSV Leden 2015 offline 

 

 De database wordt opgeschoond(verwijderde leden, extra VISpas etc); 

 

 Alle contributietarieven worden goed gezet inclusief afdrachten; 

 

 Controlemogelijkheid voor de verenigingen; 

 

 Vervolgens incassobestand aanmaken en acceptgirobestand richting drukker; 

 

 De leden, zonder machtiging, ontvangen half november factuur; 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Incassobestand 

13 

Machtigingen zijn de toekomst 

 Al uw leden, die een machtiging afgegeven hebben, worden begin november 
geïncasseerd;  

 

 Als omschrijving staat er ‘Contributie HSV Naam 2018’; 

 

 Elke dag worden de betalingen en storneringen ingelezen; 

 

 Wekelijks nieuwe incassobestanden vanwege nieuwe machtigingen en/of leden die 
geen geld hadden(AM04); 

 

 Leden met een storno krijgen een email dat de incasso niet gelukt is; 

 

 Leden, waarbij wij meerdere malen niet konden incasseren, ontvangen een brief. 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

14 

Aantal machtigingen 

14 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

15 

Storneringen 

15 

Diverse codes 

 Storneringen mogelijk binnen 56 dagen; 

 Via betalingsverkeer allerlei codes: 

 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

16 

Nieuwe machtigingen  

16 

Direct in HSV Leden 2015 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

17 

Nieuwe machtigingen  

17 

Archief 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

18 

Nieuwe machtigingen  

18 

Verzamelen 

 Binnenhalen machtigingen is de toekomst, mogelijk om 75% leden op incasso te 
krijgen; 

 

 Bij leden die een machtiging geven vervallen de €5,00 administratiekosten; 

 

 Machtigingsformulieren kunnen gratis naar antwoordnummer; 

 

 Zowel via de VOB als VBL komen machtigingen binnen. 

 



AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  

Pauze 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

20 

Facturatie & Betalingen  

20 

Factuur 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

21 

Facturatie & Betalingen  

21 

Factuur 

 Drie varianten qua factuur: 

 

1. Nederlandse 

2. Belgische (zonder acceptgiro) 

3. Duitse brief 

 

 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

22 

Betalingen  

22 

Inlezen MT940 

 Dagelijks worden de MT940 
bestanden ingelezen; 

 Altijd een actueel overzicht met 
betalende leden; 

 



90% TEKST + 10% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 
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2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

23 

Betalingen  

23 

Verkeerde stortingen 

Helaas gaan er ook betalingen mis: 

 

 Te weinig of teveel geld; 

 

 Betalingen zonder kenmerk en niet te matchen op IBAN en/of achternaam; 

 

 Dubbele betalingen; 

 

 Betalingen met een verkeerd kenmerk; 

 

 Leden betalen aan vereniging i.p.v. Sportvisserij Nederland, graag terugstorten 
naar lid; 

 

Alle uitval wordt maandelijks teruggestort. 

 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Succesvolle betalingen 

24 

Rapportage Servicebureau 

Succesvolle betalingen worden maandelijks doorgestort naar vereniging 
inclusief afdrachten. Overzicht staat onder ‘Financieel’: 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Succesvolle betalingen 

25 

Van betaling naar bedrukte VISpas 

 Betalende leden wekelijks doorgezet naar Multipost; 

 

 Leden, die voor 4 december betalen, altijd de VISpas voor 1 januari binnen; 

 

 Verenigingen onder de 500 leden zelf verenigingslijst verstrekken; 

 

 Inzichtelijk wanneer de VISpas doorgezet is naar Multipost onder ‘Documenten’. 
Dit is niet de afleverdatum(+- 2,5 week erbij) 

 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Mogelijkheden ledenadministrateur 

26 

Beperkte rechten 

 Verenigingen kunnen op elk moment in HSV Leden 2015 en selecties/overzichten 
maken voor clubblad/ betaalde verenigingsdocumenten;  

 

 Let goed op bij selecties, bij betaalde leden zitten ook mensen die overleden zijn; 

 

 Opzeggingen per einde jaar zijn mogelijk, ook direct overleden 

 

 Einde jaarsopzeggingen gaan mee met de herinneringen, direct opzeggingen 
kunnen naar ledenadministratie@vispas.nl  

 

 Aanpassen NAW, e-mail en telefoon mogelijk; 

 

 Mutaties in financiële administratie niet mogelijk. 

 

mailto:ledenadministratie@vispas.nl


75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

VISpas Online Bestelmodule 

27 

De toekomst voor nieuwe leden 

 Nieuwe leden nog steeds via VBL bij verkooppunt; 

 

 Daarnaast verschuiving naar online lid worden via www.vispas.nl ; 

 

 Wij activeren de module graag voor u, prijzen staan al goed; 

 

 Nieuwe leden betalen direct via Ideal, Creditcard, Mister Cash en kunnen 
machtiging geven voor komende jaren; 

 

 Wij storten maandelijkse batches met totaalbedragen richting vereniging; 

 

 Lid kan direct vissen met PDF en bijvoorbeeld VISplanner; 

 

 Inmiddels meer dan 22.000 nieuwe leden via VOB in 2017. 

 

http://www.vispas.nl/


75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Helpdesk 

28 

Op werkdagen te bereiken 

 Uw leden en de vereniging kunnen terecht bij ledenadministratie@vispas.nl ; 

 

 Binnen drie werkdagen antwoord, meestal binnen 24 uur; 

 

 Telefonisch ook mogelijk via 0900-2025358(35 ct. per min); 

 

 Voorkeur per email, veel hogere productiviteit; 

 

 Email beantwoorden d.m.v. een geautomatiseerde ledenkaart naar het lid; 

 

mailto:ledenadministratie@vispas.nl


75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Helpdesk 

29 

Ledenkaart 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Service ledenadministratie 

30 

Waarom? 

 Hulp bij ledenadministratie, arbeidsintensieve rol; 

 Continuïteit en bereikbaarheid gewaarborgd; 

 Meer tijd voor andere activiteiten; 

 Leden met automatische incasso blijft groeien, stabiel ledenbestand; 

 Vereniging verdient aan ledenservice; 

 Makkelijke kascontrole door goede rapportage; 

 Actueel ledenbestand voor u en uw leden. 

 

Verenigingen verwachten er financieel slechter van te worden en dat er een ALV 
nodig is vanwege de ‘contributieverhoging’. Dit is niet het geval.  



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 
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4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 
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5 Cursief (16 pt.) 
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Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Service ledenadministratie 

31 

Kostenplaatje 

 Leden betaalwijze incasso €0,75 per lid(peildatum 15-10); 

 Leden betaalwijze acceptgiro €2,75 per lid(peildatum 15-10); 

 Administratiekosten €5,00 komen ten goede aan vereniging; 

 Vereniging houdt netto over aan acceptgiroleden €2,25 per lid; 

 Herinneringen in februari met €1,50 herinneringskosten en in mei met €2,50 extra 
herinneringskosten zijn voor vereniging; 

 Geen bankkosten, portokosten, drukwerk; 

 Bijsteken verenigingslijst/programmaboekje gratis voor vereniging boven 500 
leden; 

 Voor incasso-leden geen contributieverhoging, geen ALV nodig. 



75% TEKST + 25% AFBEELDING 

TEKST NIVEAUS 

 Sub bullet (16 pt.) 

1 

2 

3 

4 

Platte tekst (16 pt.) 

 Bullet (16 pt) 

Kopje (18 pt.) 

Niveau omhoog 

Niveau omlaag 

5 Cursief (16 pt.) 

Start 

Ga naar de tab Start’ en vind 

onderstaande knoppen onder ‘Alinea’ 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, ga naar ‘Hulpmiddelen voor 

afbeeldingen’ en klik op ‘Bijsnijden’. 

Met de witte bolletjes schaalt u de 

afbeelding, met de zwarte haakjes 

schaalt u het afbeeldingskader. 

3 

Invoegen 

Aanmelden 

32 

 
Verenigingen kunnen tot 1 september zich aanmelden voor de service 

 

door  

 

insturen overeenkomst 

 

naar 

 

ledenadministratie@vispas.nl of 

 

Sportvisserij Nederland  

T.a.v. G.L.J. Koopmans 

Postbus 162 

3720 AD  Bilthoven 

mailto:ledenadministratie@vispas.nl


AFSLUITING 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande 

afbeelding. Klik op het pictogram om 

een afbeelding in te voegen 

(zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Klik met de rechter muis knop op de 

miniatuurweergave van de dia en kies 

‘Dia herstellen’.  

3 

Invoegen 

Indeling 

Dia herstellen 

  

  

Bedankt voor uw aandacht. 

Vragen? 


