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WELKOM BIJ S.V. SATURNUS ‘72 

 
Handbal is een leuke, snelle en pittige binnen- en buitensport. Het wordt gespeeld met minimaal 6 veldspelers en 1 keeper. 
Om goed te kunnen handballen moet je samenwerken als een echt team. Andere belangrijke eigenschappen: snelheid, goed 
en hard kunnen gooien en goed kunnen springen.  
Je moet een goede inzet hebben en elke keer weer voor de bal willen gaan !!!! 
 

 
Contributie 

Pluto 4 t/m  6 jaar € 25.25 

  

Trainen 
Is over diverse avonden en per team of niveau verdeeld. De dagen/ tijden staan op onze website of worden op onze 
Facebook pagina gemeld. En zullen per seizoen anders zijn en kunnen per seizoen ook wijzigen. 
Afbellen: Laat even aan de trainer weten als je niet komt trainen. Dan weet de trainer ook wat hij aan spelers kan 
verwachten en vooral waarom iemand er niet is. 
 

Wat is er nog meer te doen? 
Saturnus ’72 heeft ook een eigen Activiteiten Commissie (AC) die leuke activiteiten organiseert zoals een dagje uit met de 
jongste jeugd, een jeugdweekend, disco’s, bingo’s en nog meer leuke activiteiten voor jong en oud. 
 

Ouders 
Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers, die hun beste beentje voor zetten om uw kind zoveel mogelijk handbalplezier te 
geven. Maar met onze vrijwilligers kunnen we niet alle taken vervullen. Dus doen we een beroep op u als ouder. Een aantal 
zaken waar we uw hulp bij vragen zijn onder andere: vervoer naar uitwedstrijden, wassen van de shirts en broekjes, kantine 
diensten tijden trainingsdagen en kantine diensten tijdens thuisdagen. En wie weet heeft u het zo naar uw zin dat u zich als 
vrijwilliger opwerpt voor onze vereniging. Informatie over benodigde vrijwilligers kunt opvragen bij het bestuur. 
 

Informatie 
Nog vragen of meer informatie nodig?   
 
Stuur een e-mail bericht naar: info@saturnus72.nl 
Website:  www.saturnus72.nl 
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Saturnus72-handbalvereniging 

 

Adres en telefoonnummer clubhuis SV Saturnus ‘72:  
 
Kastanjelaan 30 
2982 CM, Ridderkerk 
0180 – 41 41 92 
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS’72 

 
s.v. Saturnus’72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en 

wedstrijden gehouden op ons veld op het sportpark Reyerpark te Ridderkerk en in winterperiode in sporthal 

Reyerpark te Ridderkerk. De activiteiten commissie (AC) van s.v. Saturnus’72 organiseert naast het handballen 

nog andere activiteiten voor zowel jong als oud. 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
Naam:   …………………………………………………………   Geboorte datum:  ……………………………………….. 
 
Voornamen:  …………………………………………………   M/V:  ………………………………………………………….. 
 
Adres:  …………………………………………………………   Telefoonnummer:  ………………………………………. 
 
Postcode: ………………………………………………………   Mobiel telefoonnummer:  …………………………….. 
 
Woonplaats: …………………………………………………                Rekeningnummer: ……………………………………………   Team:  
 
Email adres: …………………………………………………                                   
 
 

ALGEMEEN 

 
Bent u al eerder lid geweest van een handbalvereniging? Ja / Nee  
 
Zo ja, van welke vereniging en welke perioden? …………………………………............ 
 
Vereniging: …………………………………………..       Periode: …………………………………...  
 
Heeft u nog financiële verplichtingen bij een andere sportvereniging? Ja / Nee 
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AANMELDINGSVOORWAARDEN PLUTO LEDEN 

 
1. Het inschrijfgeld is € 5,00. Dit dient overgemaakt te worden naar het rekeningnummer welk op de voorgaande 
pagina staat vermeld.  
De inschrijving is pas definitief, indien het inschrijfgeld en de verenigingscontributie voorgaand aan het eerste 
volledige kwartaal is ontvangen. Dit is tevens ter verificatie van het opgegeven bankrekeningnummer. 
2. De verenigingscontributie is leeftijd afhankelijk en wordt per kwartaal geïncasseerd. De ingangsdatum is de 
maand nadat men speelgerechtigd is. Dit bedrag dient naar rato betaald te worden samen met de betaling van 
het inschrijfgeld.  
Voorbeeld: bij een inschrijving op 10 januari dient de contributie van februari en maart zelf voldaan te worden bij 
de inschrijving. Dit betekent de volgende som: (contributie behorend bij de leeftijd/3) x 2. 
3. Een ingevulde machtiging voor het automatisch innen van de contributie dient bij het inschrijvingsformulier  
te worden ondertekend en bijgevoegd. Bij de start van het eerstvolgende volledige kwartaal loopt de contributie 
mee met de incasso’s. 
 
Contributie: leeftijdsindeling en bijbehorende bedragen ( per kwartaal ): 
Pluto  4 t/m 6 jaar: € 25,25  
 
Opzegging lidmaatschap:  
1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het verenigingssecretariaat, met 
inachtneming van een termijn van 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dit loopt van 1 juli tot en 
met 30 juni.  
2. Opzeggen in het lopende jaar is niet mogelijk, behoudens bij overmacht. Bij eerder opzeggen is men verplicht 
de contributie te betalen van het lopende en het eerstvolgende kwartaal.  
3. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen zijn we genoodzaakt de incasso uit handen te geven. 
 

ONDERTEKENEN 

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde bepalingen. 
Hij/Zij heeft kennis genomen van de inhoud van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement.  
Hij/Zij meldt zich aan als lid van s.v. Saturnus’72 te Ridderkerk 
 
Naam :……………………………………………….  Datum :………………………………Handtekening: :………………………………………… 
 
Indien de 18-jarige leeftijd nog niet is bereikt, dient mede te worden ondertekend door één der ouders of 
verzorgers.  
 
Naam :………………………………………………    Datum : …………………………   Handtekening :…………………………………………  
 
Opmerking:  
Door het geheel afschaffen van de verplichte sportkeuring geschiedt het sporten geheel op eigen risico!  

 
Veel plezier bij s.v. Saturnus’72! 

 
Adresgegevens ledenadministratie:  
Peter Bravenboer, Benedenrijweg 523, 2987 VA  Ridderkerk, 0180-418669, peterbravenboer@upcmail.nl   

mailto:peterbravenboer@upcmail.nl


4 
 

 
Sportvereniging Saturnus‘72 
Opgericht 1 februari 1972 te Ridderkerk, Koninklijk goedgekeurd 19 juli 1975 
Aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond ( NHV ) 
 
Adres: Kastanjelaan 30, 2982 CM, Ridderkerk 
Informatie: info@saturnus’72.nl 
Website: www.saturnus72.nl 
 
Rekening ING: NL72INGB0003075176 t.n.v. Sportvereniging Saturnus -72 
 

Hierbij treft u aan een machtigingsformulier ten behoeve van automatische incasso van de 

verenigingscontributie. 

Graag zou ik u dan ook willen verzoeken om het bijgaande incassoformulier in te vullen en samen met het 
inschrijfformulier in te leveren bij de ledenadministratie. 
 
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groeten, 
 
Penningmeester 
sv Saturnus’72 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportvereniging Saturnus’72 om 
van zijn/haar hierondergenoemde bankrekeningnummer af te schrijven wegens Contributie. 
 
 
Volledige naam van de speler:  ……………………………………………… 
 
Bankrekeningnummer ( inclusief IBAN ): ……………………………………………… 
 
Naam en Voorletter(s) rekeninghouder:  ……………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………… 
 
Postcode en Plaats:  ……………………………………………… 
 
 
Graag als ondergetekende uw akkoord voor het heffen van de Contributie middels automatische incasso. 
 
Naam en Voorletters:  ……………………………………………… 
 
Datum:  …………………………… Plaats:  ……………………………………………… 
 
Handtekening:  ……………………………………………… 
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