
TOELICHTING BIJ LIDMAATSCHAPSDOCUMENTEN VAN HSV DE HERING 

 

Inschrijfformulier. 

In te vullen in 2-voud door iedereen die lid wil worden of zijn 
lidmaatschap ná 1 januari van het nieuwe jaar wil verlengen.  

Eén formulier is voor het nieuwe lid en geeft het recht om 
gedurende maximaal 30 dagen na aanvraagdatum te vissen 
op de vijver van HSV de Hering. 

Eén formulier is voor de penningmeester. Deze schrijft het 
nieuwe lid in en brengt binnen circa 10 dagen de benodigde 
papieren en vergunningen naar het bezoekerscentrum waar 
het nieuwe lid deze kan ophalen. 

 

Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap / Tijdelijke VISpas 

Dit door de penningmeester ingevuld formulier kan een nieuw lid circa 10 
dagen ná inschrijving afhalen in het bezoekerscentrum. Dit formulier geldt 
als voorlopig bewijs van lidmaatschap. Het document geeft gedurende 30 
dagen na afgifte dezelfde rechten als de VISpas. 
De VISpas wordt binnen 4 weken thuis gestuurd door Sportvisserij 
Nederland. 
Het document heeft een zogenaamd VBL nummer (staat boven de 
streepjescode). Hiermee kan men kan de status van de VISpas nagaan via 
de website van Sportvisserij Nederland. 
 

Steunende leden: 

Dit document geeft niet het recht om te vissen, men is 
wel (steunend) lid van de vereniging. Men wordt 
uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten en 
ledenvergaderingen. Tevens geeft dit lidmaatschap, net 
als bij andere leden, het recht op eventuele 
consumptiekortingen bij het bezoekerscentrum. Deze 
vergunning moet voorzien zijn van een pasfoto. 
Verlenging vindt plaats door afstempelen tijdens de jaarlijkse vergunning-uitgifte dagen. Bij verlenging ná 1 
januari van het nieuwe jaar dient men deze vergunning samen met het inschrijfformulier af te geven bij het 
bezoekerscentrum. Men dient dan opnieuw inschrijfgeld te betalen. Na circa 10 dagen kan de afgestempelde 
vergunning afgehaald worden in het bezoekerscentrum. 

VISpas 

De VISpas van HSV de Hering is tevens het bewijs van lidmaatschap.  Deze geldt 
zowel voor de visvijver van HSV de Hering als voor de wateren die vermeld staan in 
de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren”. Op de visvijver van HSV de 
Hering alléén geldig i.c.m. de “Verenigingslijst van viswater van HSV de Hering”. 
Indien men reeds lid is van HSV de Hering, dan kan men de nieuwe VISpas afhalen in 
december op vooraf aangekondigde dagen. Ná 1 januari dient men zich opnieuw in 
te schrijven, waarna de VISpas na circa 10 dagen kan worden afgehaald in het 
bezoekerscentrum. Men dient dan opnieuw inschrijfgeld te betalen. 

 



Extra VISpas 

Indien men al een VISpas heeft van een andere hengelsportvereniging, dan heeft men recht op een extra 
VISpas, te herkennen aan een “x” achter het VISpasnummer. Dit betekent dat men niet nogmaals de afdracht 
aan Sportvisserij Nederland/Limburg hoeft te betalen. Nieuwe leden die menen recht te hebben op een extra 
VISpas, dienen eerst de afdracht te betalen, waarna deze eventueel teruggevorderd kan worden via de website 
van Sportvisserij Nederland. Als men al een extra VISpas van HSV de Hering had, dan wordt dit verrekend bij de 
vergunninguitgifte door de vereniging. Verder geldt voor dit document hetzelfde als beschreven bij de VISpas. 

 

JeugdVISpas 

Iedereen die op 1 januari  van het kalenderjaar 13 jaar of jonger is, kan jeugdlid 
worden. 
De JeugdVISpas van HSV de Hering is tevens het bewijs van lidmaatschap. Deze 
geldt zowel voor de visvijver van HSV de Hering als voor de wateren die vermeld 
staan in de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren”. Op de visvijver 
van HSV de Hering alléén geldig i.c.m. de “Verenigingslijst van viswater van HSV 
de Hering”. Indien men al in het bezit was van een JeugdVISpas van HSV de 
Hering, dan kan men de nieuwe JeugdVISpas afhalen in december op vooraf aangekondigde dagen. Ná 1 
januari dient men zich opnieuw in te schrijven, waarna de JeugdVISpas na circa 10 dagen kan worden afgehaald 
in het bezoekerscentrum. Men dient dan opnieuw inschrijfgeld te betalen. 

  

Gezamenlijke Lijst van Nederlanse Viswateren 

Houders van een VISpas dienen de lijst van viswateren altijd paraat te 
hebben. Als je in het bezit bent van een smartphone, dan kan dit via de 
Visplanner-app van Sportvisserij Nederland. Anderzijds is er dit boekje met 
de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, en eventuele jaarlijkse 
aanvullingen hierop. Dit boekje is geldig voor de jaren zoals op de voorzijde 
vermeld staan. Het wordt verstrekt bij de vergunning. Dit document wordt 
niet verstuurd door Sportvisserij Nederland, maar is wel via de website van 
Sportvisserij Nederland te downloaden. 

 

Verenigingslijst van viswater van HSV de Hering 

Deze lijst dient men altijd bij zich te hebben indien een lid vist op de visvijver 
van HSV de Hering. Als je in het bezit bent van een smartphone, dan kan dit 
eventueel ook via de Visplanner-app van Sportvisserij Nederland.  

Dit formulier wordt verstrekt bij de vergunning. 

De kleur van het document kan verschillen. 


