
  Hengelsportvereniging "De Hering" Schinveld 
 

Schinveld, november 2020 
 
UITGIFTE VISPAS 2021. 
In verband met de situatie rondom Covid-19 zullen er dit jaar géén afhaaldagen georganiseerd worden. 
Wij verzoeken onze leden dan ook om de betaling voor het lidmaatschap uitsluitend te doen via 
bankoverschrijving. De vergunningen worden dan zo spoedig mogelijk naar het bij ons bekende 
huisadres verzonden. In verband met deze uitzondelijke situatie zullen dit jaar géén porto-kosten in 
rekening gebracht worden. De dikke lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland wordt vanwege te 
hoge portokosten niet meegestuurd. Deze kan tzt (gratis) worden afgehaald in BovenWater of is digitaal 
te raadplegen via de Visplanner-app. 
Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn om de vergunning te betalen via bankoverschrijving, stuur dan 
een mail naar info@hsvdehering.nl. 

 
Bankoverschrijving: 
Om in het bezit te komen van de vergunning via bankoverschrijving dient u een betaling te doen op ons 
rekeningnummer van de Rabobank. Dit nummer is: NL07RABO0146729404 t.n.v. HSV de Hering. 
(Vanuit Duitsland/België ook de BIC code invullen: RABONL2U) Het verschuldigde bedrag moet uiterlijk 
31 december op de rekening van HSV de Hering te staan, daarna bent u inschrijfgeld verschuldigd. Op 
uw VISpas 2020 staat onder het logo van de vereniging een nummer van 13 cijfers, dit is uw persoonlijke 
nummer. De laatste drie cijfers van dit nummer dient u bij bankbetaling te vemelden. In onderstaand 
voorbeeld is dat “423”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
De kosten voor het lidmaatschap 2021 zijn ongewijzigd t.o.v. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerkingen: 

• Let op: de Extra VISpas is te herkennen aan een “x” achter het VISpasnummer. Bent u van mening dat 
u voor het jaar 2021 een Extra VISpas heeft bij HSV de Hering, maar staat er géén “x” achter het nummer 
op uw VISpas2020 van onze vereniging, neem dan vooraf contact op met de penningmeester 
(n.friederichs@planet.nl). 

• Men is senior lid indien men geboren is vóór 1 januari 2007. 

• Ereleden krijgen de VISpas2021 zonder kosten thuisgestuurd 

• De vrijwilligers, werkzaam binnen een commissie van onze vereniging, alsmede ook onze leden-van-
verdiensten en steunende leden krijgen i.v.m. mogelijke kortingen een aparte mail over de verschuldigde 
contributie. 

• Tijdens de ledenvergadering in augustus 2020 is besloten dat de verenigingscontributie in 2021 gelijk 
blijft. Ook de afdracht naar zowel Sportvisserij Nederland als Sportvisserij Limburg blijven gelijk, waardoor 
de prijs van de Vispas 2021 gelijk is aan die van 2020. 

Type 
lidmaatschap 

document Prijs 
(€) 

Senior lid VISpas 2021 46,- 

Senior lid Extra VISpas 2021 23,50 

Jeugd lid JeugdVISpas 2021 15,- 

Steunend lid Steunend lidmaatschap 20,- 

mailto:info@hsvdehering.nl
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• Indien men na 31 december 2020 het lidmaatschap wil verlengen betaalt een seniorlid €10,00 
inschrijfgeld en een jeugdlid € 2,50 inschrijfgeld. 

• Nieuwe leden dienen altijd bovenvermeld inschrijfgeld te betalen. Nieuwe leden kunnen zich uitsluitend 
aanmelden via https://hsvdehering.mijnhengelsportvereniging.nl/vergunningen/vispas-aanvragen.html 

 

TOEGANG TERREIN VISVIJVER EN ONTHEFFINGEN. 
Het vijvercomplex is verboden terrein voor fietsers en bromfietsers. Verder is het ook niet 
toegestaan rijwielen mee het terrein op te nemen. Doel hiervan is de overlast voor onze vissers 
en de kans op beschadiging van hengelmaterialen zoveel mogelijk te voorkomen. Mensen die 
vanwege een handicap o.i.d. hierdoor niet meer in de gelegenheid zijn om het viswater te 
bereiken, kunnen bij het bestuur een schriftelijke ontheffing aanvragen. Voor onze leden is deze 
ontheffing voor 2021 aan te vragen via info@hsvdehering.nl. De ontheffing wordt dan naar uw 
huisadres gestuurd, 
 
NIEUWE POOTVIS. 
Er zal voor aanvang van het nieuwe seizoen 1350 kg nieuwe pootvis worden uitgezet. Onder 
voorbehoud van leverbaarheid zullen deze gedurende de winterperiode in de vijver worden 
uitgezet. De volgende vissoorten zijn besteld: 
 

 vijverdeel  vissoort grootte kg 

 kweekwijver  blankvoorn 50-100 150 

 winde 100-300 100 

 ruisvoorn 50-100 50 

 zeelt 100-300 50 

 voorste vijver  brasem 800-1200 200 

 karper >6000 max 150 kg* 

 achterste vijver  karper (spiegel/schub) 800-1200 300 

 brasem 800-1200 500 

* gecontroleerd overzetten vanuit achterse vijverdeel (alleen tijdens wedstrijden!) 
   

 
ADRESGEGEVENS. 
De correspondentie naar onze leden vindt alleen nog via e-mail / website / facebookpagina en 
het publicatiebord in de verenigingsruimte plaats. Geef derhalve altijd tijdig eventuele 
wijzigingen in adres, email en telefoonnummer door via info@hsvdehering.nl 
 
Hopelijk tot ziens op een van bovenstaande dagen, 
Met vriendelijke groet, 
 
HSV "De Hering" Schinveld 
Pascal Hermans, Secretaris 
06-11422072 
info@hsvdehering.nl 

 

Bezoek voor meer informatie ook onze website en facebookpagina: 

www.hsvdehering.nl 

www.facebook.com/HSVdeHering 
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