
Vispas en Contributie 2013  
De incasso voor de VISPAS 2013 wordt in het  
vervolg verzorgd door Sportvisserij Nederland. 
De contributie omvat de afdrachten aan de  
federatie Midwest Nederland en Sportvisserij  
Nederland plus de bijdrage aan de vereniging, 
 
Ook verzorgen zij de toezending van de vispassen naar de leden. 
De leden die niet automatisch betalen krijgen half oktober een acceptgiro van Sportvisserij 
Nederland in de bus, de automatische incasso zal ook rond die tijd plaatsvinden, en nadat de 
contributie is voldaan, wordt de vispas opgestuurd.  
Maak de contributie z.s.m. over, dan heeft u de VISPAS 2013 vóór  
het einde van het jaar in huis. 
 
Deze regeling scheelt het bestuur, de fröbelploeg en de bezorgers 
een heleboel extra werk, gesjouw en opslag. 
Uiteraard zijn hier wél extra kosten voor de vereniging aan verbonden. 
 
Voor 2013 wordt er, om organisatorische redenen, slechts een klein 
gedeelte van deze verhoging van de administratiekosten aan de leden doorberekend. 
 
Voor senioren, subleden en jeugdleden met automatische incasso én senioren die per 
acceptgiro betalen is de verhoging € 0,50.  
Voor jeugdleden die per acceptgiro betalen wordt het € 1,50 meer en voor subleden, die per 
acceptgiro betalen wordt het € 2,50 meer. 
 
Wie in 2013 geen lid meer wil zijn en dus geen vispas wil hebben, wordt verzocht de 
aanwijzingen op te volgen op de “rekening” die men van Sportvisserij Nederland ontvangt. 
Op de Algemene Ledenvergadering van mei 2013 zal er een voorstel worden gedaan voor de 
vaststelling van de diverse contributiebedragen 
voor het jaar 2014. 
 
Leden, die via de vereniging een abonnement op "Het Visblad" hebben, krijgen de kosten 
hiervoor óók op de acceptgiro van Sport- 
visserij Nederland.  
Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden (€ 9,50 per jaar) bij de secretaris van de vereniging, 
Jan van der Pal. ' 0228-516923. 
Ook voor vragen over een en ander kunt u bij hem terecht. 
 


