FAQ
In dit document worden veelgestelde vragen beantwoord over (het lidmaatschap van) SKC.
Mocht je vraag nog niet beantwoord zijn, stuur dan gerust een mailtje naar
secretaris@skcvolleybal.nl
Lidmaatschap
Hoeveel kost een lidmaatschap bij SKC?
Er zijn verschillende soorten lidmaatschappen mogelijk bij SKC:
- Heel jaar competitie €80,- Inclusief trainingen en wedstrijden
- Half jaar competitie €55,- Halfjaar (sept-dec, jan-apr) trainingen en wedstrijden
- Trainingslid €55,- Heel jaar trainingen
- Verenigingslid €20,- Toegang tot feesten en andere activiteiten van SKC
- Neem hiervoor contact op met de secretaris
Als lid van SKC dien je daarnaast ook altijd een jaarabonnement af te sluiten bij het
Universitair Sportcentrum. Informatie daarover kun je vinden op de website van het USC
Leiden of via deze link:
https://www.uscleiden.nl/tarieveneninschrijving/sportabonnement.html.
Wanneer kan ik lid worden bij SKC?
SKC Studentenvolleybal nodigt potentiële nieuwe leden op twee momenten gedurende het
seizoen uit. De eerste periode is de hierboven beschreven selectieperiode na de EL CID.
Mochten er plaatsen vrijkomen gedurende het seizoen, dan is er ook in januari na de
winterstop een periode waarin geïnteresseerden worden uitgenodigd.
Hoe werkt de selectieperiode?
Na de jaarlijkse El Cid introductieweek worden er drie weken lang selectietrainingen
georganiseerd. Voor deze trainingen kun je je online of in de EL CID aanmelden. Deze
trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft om bij SKC te komen
volleyballen. Tijdens deze trainingen kun je proberen hoe het is om te volleyballen (bij SKC)
en kun je de Technische Commissie laten zien wat je niveau is. Op deze manier word je
vervolgens in het juiste team ingedeeld. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap
dien je je voor het einde van de derde week ingeschreven te hebben bij het bestuur van
SKC.

Moet ik al kunnen volleyballen?
Bij SKC hebben we 15 teams voor dames en 9 teams voor heren. We hebben elk jaar ook
teams specifiek voor beginnende spelers, dus je hoeft nog geen ervaren speler te zijn om lid
te kunnen worden.
Kan ik ook lid worden zonder wedstrijden te spelen?
De meeste van onze leden bij SKC zijn competitieleden. Dit houdt in dat ze naast hun
training met hun team meespelen in de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond. Er is
beperkte plaats voor leden die eventueel alleen willen of kunnen trainen, maar de
Technische Commissie houdt er wel rekening mee dat er alleen leden trainingslid kunnen
worden als het team waarbij zij trainen nog niet vol zit.

Volleybal
Hoeveel tijd ben ik gemiddeld kwijt aan SKC?
Onze leden zijn in principe altijd met hun team aanwezig tijdens de training (elke week 1,5
uur) en hun wedstrijd (ongeveer elke week 3 uur). Daarnaast kunnen leden buiten deze
vaste momenten vrijblijvend aanwezig zijn op de wedstrijdavonden, borrels en feesten die
georganiseerd worden.
Waar en wanneer zijn de trainingen?
Onze trainingen vinden allemaal plaats op het Universitair Sportcentrum van de Universiteit
Leiden, Einsteinweg 6 2333 CC Leiden. Er zijn op maandagavond, dinsdagavond en
woensdagavond trainingen voor verschillende teams, met de meeste teams op
dinsdagavond. De verschillende trainingstijden zijn van 18.30 - 20.00, 20.00 - 21.30 of 21.30
- 23.00.
Waar en wanneer zijn de wedstrijden?
Thuiswedstrijden vinden plaats op het Universitair Sportcentrum Leiden, waar ook getraind
wordt. De uitwedstrijden worden gespeeld in verschillende zalen in de grotere regio Leiden
en Den Haag. De meeste zalen zijn prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Aangezien
SKC met de reguliere Nevobo competitie meedoet, zijn de wedstrijden vaak op vrijdagavond
of eventueel overdag op zaterdag.
Wat is het wedstrijdtenue?
Het wedstrijdtenue van SKC bestaat uit het officiële wedstrijdshirt, een zwart broekje,
sportschoenen en eventueel sokken en kniebeschermers. Het wedstrijdshirt kan aan het
begin van het seizoen worden aangeschaft bij het bestuur en is verplicht voor alle spelende
leden.

Activiteiten
Hoe weet ik welke activiteiten er zijn?
Alle activiteiten die SKC organiseert zijn op verschillende manieren te vinden. Allereerst
maakt SKC gebruik van een Google Agenda, die op de website te vinden is en die je kunt
linken aan je eigen online agenda. Aan het begin van het jaar worden er door het bestuur
kaartjes uitgedeeld waar bondig de activiteiten voor het komende jaar op vermeld staan.
Hiernaast worden activiteiten ook aangekondigd via de verschillende social media kanalen,
zoals onze Facebookgroep, de Algemene Mail en Instagram. Houd deze dus in de gaten om
op de hoogte te blijven.
Hoe betaal ik voor activiteiten?
Aan het begin van elk seizoen zijn nieuwe leden verplicht om een formulier voor een
automatische incasso in te vullen. Dit staat SKC toe om na een aankondiging geld af te
schrijven van je rekening. Als je je aanmeldt voor en deelneemt aan een activiteit wordt dit
bijgehouden door de penningmeester. Deze zal de kosten voor de activiteit dan via een
automatische incasso van je rekening afschrijven.
Hoe meld ik me aan voor een commissie?
Commissies kunnen worden gevonden via de website skcvolleybal.nl of via berichten op de
social media kanalen van SKC. Als je geïnteresseerd bent om deel te worden van een
commissie kun je mailen naar de commissiecoördinator, commissieco@skcvolleybal.nl.

Vragen
Bij wie kan ik terecht met vragen?
Voor algemene vragen en vragen over je lidmaatschap kun je terecht bij de secretaris via
secretaris@skcvolleybal.nl.
Voor vragen over financiën kun je mailen naar de penningmeester,
penningmeester@skcvolleybal.nl.
Vragen over de wedstrijden en nevobo mogen naar de wedstrijdsecretaris,
wedstrijd@skcvolleybal.nl.
Voor vragen over teamtaken, scheidsrechters of cursussen mag je mailen naar de
teamcoördinator, scheids@skcvolleybal.nl.
Wanneer je geïnteresseerd bent in een commissie of daar vragen over hebt kun je terecht bij
de commissiecoördinator, commissieco@skcvolleybal.nl.
Vragen die hier nog niet tussen stonden? Die mogen naar info@skcvolleybal.nl of de
voorzitter, voorzitter@skcvolleybal.nl.

Waar kan ik naartoe als ik een probleem heb?
Mochten er situaties ontstaan waar je graag hulp bij wilt, dan heeft SKC
vertrouwenspersonen die je kunt benaderen. Deze vertrouwenspersonen zijn ingesteld om
te helpen bij onprettige situaties en kunnen functioneren als luisterend oor of mediator.
Deze vertrouwenspersonen zijn Anne Vieveen, Tara van Leeuwen en Alicia Draaisma. Je
kunt hen persoonlijk benaderen of via vertrouwenscontactpersoon@skcvolleybal.nl.

