Welkom bij Saturnus/Hendriks Coppelmans!
Fijn dat je je hebt aangemeld als lid van Saturnus/Hendriks Coppelmans. Deze welkomstbrief
bevat handige informa?e en gee@ antwoord op verschillende vragen die bij je op zouden kunnen
komen. Lees hem goed door! Veel van de hieronder beschreven informa?e is ook te vinden op
saturnushc.nl.
Bij welk team ga ik spelen?
De kans is groot dat je al bij een team bent ingedeeld om mee te spelen (of alleen mee te
trainen). Heb je vragen over de teamindeling of de trainings?jden, meld je dan bij jouw afdeling.
• Voor de mini’s: secretaris.mini@saturnushc.nl
• Voor de jeugd: tk.jeugd@saturnushc.nl
• Voor de dames senioren: tk.dames@saturnushc.nl
• Voor de heren senioren: tk.heren@saturnushc.nl
Het wedstrijdprogramma van jouw team is op de website via de teampagina van jouw team te
vinden. Handiger is het om de app van de nevobo met het wedstrijdprogramma te downloaden.
Voor zowel Apple als Android zoek je op ‘Volleybal.nl – mijn compe??e’.
Hoe kom ik aan een wedstrijdtenue?
Als je ook wedstrijden gaat spelen is een wedstrijdtenue verplicht. Als je in Heren 1 of Dames 1
speelt, krijg je een shirt in bruikleen. Als je in een ander team speelt moet je een shirt en broek
kopen. Daarvoor kun je terecht bij Rianne Ligthart via kleding@saturnushc.nl. Zij kan je verder
helpen. Neem zo snel mogelijk contact op in verband met eventuele lever?jden.
Bij wie kan ik een spelerskaart regelen?
Om mee te mogen spelen in de compe??e van de nevobo moet je bij de nevobo worden
aangemeld en krijg je een spelerskaart. Naast lid van Saturnus/Hendriks Coppelmans wordt je
dan dus ook lid van de nevobo.
Als je bij je lidmaatschapsaanmelding hebt aangegeven dat je compe??e wilt spelen, regelt Hans
Verhoeven de Nevobo-aanmelding voor je. Hij zorgt ervoor dat je spelerskaart bij je coach
terechtkomt. Het is wel noodzakelijk dat je ?jdig een pasfoto bij hem aanlevert. Stuur deze dus
zo spoedig mogelijk naar: ledenadministra?e@saturnushc.nl (alleen als .jpg of .jpeg!). Heb je
vragen, dan kun je Hans via dit email adres bereiken.
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Hoe is de contribu8e geregeld?
Elke speler, van welke lee@ijd of welk niveau dan ook, is verplicht om contribu?e te betalen. De
contribu?e gaat al?jd via automa?sche incasso. De contribu?e kent twee onderdelen:
• Contribu?e aan Saturnus/Hendriks Coppelmans: de vereniging hee@ inkomsten nodig om
o.a. zaalhuur voor trainingen en wedstrijden, trainers en scheidsrechters te kunnen
bekos?gen. Elk lid betaalt dit bedrag. De betaling is per kwartaal.
• Compe??ebijdrage en teamgelden: de nevobo vraagt voor elke speler en elk team een
bepaald bedrag om in de compe??e te kunnen uitkomen. Deze bijdrage betaal je dus
alleen als je compe??e speelt. Deze bijdrage is o.a. voor de spelerskaart en teambijdrage
van de nevobo. De betaling is per jaar aan het begin van het seizoen.
Zie voor meer info over de actuele bedragen en andere zaken: www.saturnushc.nl/contribu?e.
Wijzigt er iets in je persoonlijke gegevens?
Zijn er wijzigingen in je persoonlijke situa?e, bijvoorbeeld een nieuw (mail)adres of
telefoonnummer, geef dit dan door aan de ledenadministra?e via:
ledenadministra?e@saturnushc.nl. Wil je je afmelden dan kun je dat ook via dit adres regelen
(laat het vooraf wel al?jd aan de TC van jouw afdeling weten).
Wat wordt van mij als lid verwacht?
Als lid van een team bij Saturnus/Hendriks Coppelmans krijg je ook een rol in de teamtaken. Dit
kan betekenen dat je een wedstrijd van een ander team moet tellen of ﬂuiten of dat je een
bardienst moet draaien op zaterdag. Hierover word je via je teamcoördinator geïnformeerd.
Daarnaast worden er binnen de club nog veel meer dingen gedaan door vrijwilligers. Voel je vrij
om daarnaar te informeren. We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wil je weten wat jij zou
kunnen doen? Vraag ernaar via secretaris@saturnushc.nl, of bij iemand anders van het bestuur.
Hoe houden we je op de hoogte?
Actuele informa?e over Saturnus/Hendriks Coppelmans ontvang je via diverse kanalen:
• Teamgerichte informa?e ontvang je al?jd via je teamcoördinator.
• Belangrijke verenigingsinforma?e ontvang je via onze digitale nieuwsbrief. Je ontvangt
deze op het emailadres dat je bij je aanmelding aan ons hebt doorgegeven. Wil je de
nieuwsbrief aanvullend ook nog op een ander adres ontvangen? Meld je dan hier aan
• Natuurlijk vind je ook informa?e en nieuws op onze website: www.saturnushc.nl.
• Volg ons ook op onze sociale media-kanalen, zoals Facebook en Instagram.
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