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Geachte vissers en leden, 
 
We zijn weer aan het einde van het jaar gekomen, het is weer tijd voor de  contributie 2018. 
 
De contributiekosten zijn: 
 

Welke Vispas Afkorting Toelichting Contributie 

Vispas 2018 Senior VP2018SR Voor leden die op 1 januari 2018  14 jaar of ouder zijn. € 44.75    * 

Vispas 2018 65+ VP2018 65+  Voor leden die op 1 januari 2018  65 jaar of ouder zijn. € 39.25    * 

Jeugdvispas 2018 JVP2018 Je bent op 1 januari 2018 jonger dan 14 jaar. € 23.00    * 

Extra vispas 2018 EVP 2018 Voor leden die elders hoofdlid zijn. (sterretje rechts naast het 
lidnummer) 

€ 25.50     * 

Visblad VB2018 Het Visblad is een officiële uitgave van Sportvisserij Nederland met  
vis technische artikelen, nieuwtjes, opinies en wedstrijdverslagen. 

€ 12.95 

 

Wilt u de contributie bij voorkeur zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 december 2017, overmaken op ons 
rekeningnummer NL07 RABO 0101333501 onder vermelding van uw NAAM, LIDNUMMER (staat bij uw adres 
gegevens) en AFKORTING(EN). Met de afkorting(en) weten we waarvoor u betaald. 
 
Voor die leden die in het bezit zijn van een vergunningen voor de Grote Veenderplas vervalt het recht op de 
bootvergunning / bootaanlegvergunning / nachtvispas indien het volledige contributiebedrag niet op 7 december 2017 
is bijgeschreven op ons rekeningnummer NL07 RABO 0101 3335 01 
 

Op de achterzijde van deze brief vindt u een Automatisch Incasso formulier als u vanaf 2018 hiervan gebruik wilt maken, 

kunt u die ingevuld terugsturen U krijgt dan vanaf 2019  € 1,= korting op uw contributie. 

 
Bij de 1e  herinnering komen er € 2,50 herinnering kosten bij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A.J.J.Maasland 
HSV Barneveld 
Penningmeester / Ledenadministratie 
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         Automatische Incasso HSV Barneveld  
 
Beste sportvisser, 
 
 
Vanwege de hoge kosten heeft de vereniging besloten om de automatische incasso als extra betalingsmogelijkheid aan te 
bieden. Indien u een machtiging afgeeft, krijgt u € 1,00 korting op de contributie. 
 
 
 
Wij hebben uw volgende gegevens nodig: 
 
Gaarne in blokletters invullen 
 

Voorletters, tussenvoegsel en achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum   

Rekeningnummer/IBAN  

Emailadres  

Lidnummer   

 
 
 
Hierbij verleen ik HSV Barneveld toestemming om jaarlijks rondom begin november de contributie voor het daaropvolgende jaar 
van mijn bank- of girorekening af te schrijven. De afschrijving vindt éénmaal per jaar plaats. De machtiging blijft tot 
wederopzegging geldig, u kunt de machtiging tot 1 oktober van elk jaar schriftelijk intrekken. Tevens geldt er een 
storneringsperiode van 56 dagen. 
 

 
Plaats: 

  
Handtekening rekeninghouder 

 

 
Datum: 

  
Handtekening ouder/verzorger 

 

 
 
Voor leden jonger dan 18 jaar, dient tevens één van de ouders te tekenen. 
 
Deze automatische incassomachtiging kunt u opsturen naar onze Postbus 346   3770 AH Barneveld 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
HSV Barneveld 

 
 


