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Voorwoord
Hartelijk welkom bij Saturna!
In deze gebruikershandleiding vindt u informatie om de administratie van uw lidmaatschap goed te
kunnen regelen.
Als u of uw kind bij Saturna turnt, krijgt u een digitaal account. Hiermee komt u op de beschermde
omgeving van onze website.
Het is belangrijk dat uw e-mailadres correct geregistreerd is in verband met het versturen van de
factuur en andere belangrijke informatie. U kunt dit adres wijzigen via uw digitale account. Maar ook
wijzigingen zoals adreswijzigingen, opzeggingen of wijzigingen van lessen en/of lesuren kunt u ook via
uw account aanpassen. Al deze zaken worden behandeld in deze gebruikershandleiding. Lees deze
handleiding daarom zorgvuldig door om te zien wat u zelf kunt aanpassen. Daarnaast geeft de
handleiding antwoord op vragen die u kunt hebben over bijvoorbeeld de factuur.
Het bestuur en de verenigingsmanager hopen dat u of uw kind lang en met veel plezier lid zal zijn bij
onze vereniging.
Met sportieve groet,
Het bestuur en de verenigingsmanager

Website
Op de website www.saturna-alkmaar.nl kunt u informatie vinden over het lesrooster, de evenementen
die worden georganiseerd, lessen die uitvallen en ander clubnieuws. Op deze website kunt u zich ook
inloggen op de beveiligde omgeving van de website.

Inloggen op uw persoonlijke pagina
In het menu van de website, rood omcirkeld op de afbeelding hierboven, kunt u inloggen op de beschermde
omgeving van de website. Hier vindt u gegevens die voor u van toepassing zijn. U kunt inloggen met uw eigen
login gegevens. Vragen hierover kun je stellen via email: r.kniesmeijer@webseven.nl.

Als u bent ingelogd komt u op de beschermde omgeving. Deze omgeving heet WebSeven. In de volgende
hoofdstukken behandelen we de verschillende onderdelen in het menu van WebSeven.

WebSeven - Home
Als u inlogt in WebSeven komt u op de Homepage terecht. Op deze pagina wordt onder andere informatie
gegeven over het belang van uw juiste e-mailadres en over de contributie.

WebSeven - Algemeen
t u uw gebruikersprofiel. Hier is informatie te vinden en te wijzigen over de
gebruiker, de contactgegevens, financiële gegevens en kunt u bekijken welke leden er onder dit account zijn
ingeschreven.
Zorg ervoor dat deze gegevens up to date zijn. Door op het potlootje te klikken kunt u gegevens wijzigen.

Mijn gebruiker
Hier vindt u uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres. Hier kunt u uw naam, e-mailadres en
wachtwoord wijzigen.

Mijn contactgegevens
Hier vindt u uw klantnummer, naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Hier
kunt u deze gegevens (met uitzondering van het klantnummer) veranderen.

Mijn financiële gegevens
Hier vindt u uw betaalmethode, IBAN-nummer, naam van de rekeninghouder en de ingangsdatum van
de machtiging. Hier kun u uw IBAN-nummer en naam van de rekeninghouder wijzigen.

Mijn leden
Hier vindt u de gezinsleden die zijn ingeschreven onder uw account.
Als u klikt op de naam van een gezinslid krijgt u informatie over dit lid en de lessen waaraan hij
deelneemt (of heeft deelgenomen) en kunt u persoonsgegevens van dit lid aanpassen.

Toevoegen van een gezinslid
Als een ander lid van uw gezin lessen gaat volgen bij Saturna kunt u dit gezinslid zelf toevoegen aan
uw account. Klik op
U komt dan in het volgende scherm.

Vul alle gegevens in van het nieuwe gezinslid en kies
. Daarna voegt u bij dit lid een les toe (zie
WebSeven-Trainingen en Evenementen Les toevoegen).

WebSeven - Trainingen en Evenementen
ook alle lessen van een lid te zien. Als er meerdere
leden onder dit account vallen kun je het desbetreffende lid kiezen (zie ). Daarnaast kan een lid voor
een les worden ingeschreven en kan een lid van een les worden verwijderd. Als het lid overstapt van
het ene lesuur naar een ander lesuur moet de overschrijving worden geregeld door de trainer. Neem
hiervoor contact op met uw trainer of de trainer van uw kind.

Les toevoegen
Als een lid van uw gezin een nieuwe of extra les gaat volgen bij Saturna kunt u dit zelf regelen. Zorg dat
u het juiste lid hebt geselecteerd zoals hierboven is aangegeven. Klik op
U komt dan in het volgende scherm.

U kunt naar
Nadat u een les heeft aangeklikt, komt u in het volgende scherm.

Voer de startdatum in en klik

. Deze les is nu toegevoegd aan de lesuren van dit lid.

Les verwijderen
Als een lid van uw gezin met een lesuur gaat stoppen kunt u deze les verwijderen. Zorg dat u het juiste
lid hebt geselecteerd. Klik op dat achter het te verwijderen lesuur staat. U komt dan in het volgende
scherm.

Kies de juiste uitschrijfdatum. U kunt kiezen voor 1 februari of 1 juli. Dit is de standaard opzegdatum
voor een les. Hierna klikt u op
.
Als het gaat om het verwijderen van een les van een selectielid of als het lid overstapt van het ene
lesuur naar een ander lesuur moet de uitschrijving op een lesuur worden geregeld door de trainer.
Neem hiervoor contact op met uw trainer of de trainer van uw kind.

Opzeggen lidmaatschap
Voor het opzeggen van een lidmaatschap moeten alle lessen van een lid worden verwijderd. Zie voor
het verwijderen van een les WebSeven Trainingen en Evenementen Les verwijderen.
Beëindiging van het lidmaatschap recreatie: uitsluitend door digitale opzegging in uw account vóór 1
januari (ingang per 1 februari) of vóór 1 augustus (ingang per 1 juli).
Beëindiging van het lidmaatschap selectie: uitsluitend door een e-mail naar de ledenadministratie met
de gewenste datum van het opzeggen van het lidmaatschap. Let op: leden van de selectie kunnen
opzeggen voor het einde van de maand met een maand opzegtermijn.
Als u opzegt, wordt er mogelijk een deel van het lesgeld teruggestort. Er is geen restitutie mogelijk over
de basiscontributie. Het ledenadministratiesysteem van Saturna maakt automatisch de eindfactuur op.
Het is daarom van groot belang voor u om ervoor te zorgen dat uw gegevens zoals vermeld in het
Saturna correct zijn.
Als men te laat opzegt en zich niet houdt aan deze data wordt is men automatisch lid tot de volgende
opzegdatum. Het niet aanwezig zijn bij eventuele lessen is niet van invloed op het betalen van
verschuldigde contributie.

WebSeven - Financieel
U heeft Saturna gemachtigd om de contributie van uw rekening af te schrijven. De machtiging eindigt
automatisch bij het opzeggen van het lidmaatschap. U ontvangt een factuur voor de contributie van
het gehele verenigingsjaar. Als u lid wordt in de loop van het seizoen wordt de contributie, met
uitzondering van de basiscontributie, naar rato berekend. U bent gehouden de contributie tot de
eerstvolgende opzegdatum te voldoen.
Onder het k

F

verstuurd.

In het overzicht staat wanneer een factuur is verstuurd, het bedrag en of de factuur nog openstaat.
Door te klikken op
aan het einde van een regel kun je de desbetreffende factuur downloaden. Als je
klikt op een factuurnummer krijg je meer informatie over de factuur met de factuurregels (onder
andere op welke lessen een factuur is gebaseerd), de statusgeschiedenis van een factuur en de
betalingsgeschiedenis.

Factuurregels
De factuurregels zijn de regels waarop de jaarlijkse factuur (of termijnfactuur) is gebaseerd. Deze
bestaat uit de bondscontributie, een basiscontributie en de kosten per lesuur. Bij de omschrijving staat
ook vermeld voor welke periode dit geldt. Voor de recreatie wordt uitgegaan van 1 seizoen, voor de
selectie wordt uitgegaan van 10 termijnen. In onderstaand voorbeeld staan de factuurregels van een
selectielid voor november.

Status geschiedenis
Bij de status geschiedenis staan de verschillende stappen van een factuur: de datum wanneer deze is
aangemaakt, de datum dat deze is verstuurd, de datum wanneer de incasso is gepland of uitgevoerd,
de datum waarop een incasso niet is gelukt en als de factuur is betaald de datum dat deze is betaald.

Betalingsgeschiedenis
Bij de betalingsgeschiedenis staan gegevens over de betaling van de factuur. Als de factuur nog niet is
betaald staat hier niets vermeld.

Factuurvoorbeeld 1

1 recreatielid

Hieronder ziet u de factuur van een account met een recreatie lid.

De contributie is dus opgebouwd uit de onderdelen Basiscontributie en Lesgeld.

Het gaat hier om een recreatielid dus per seizoen ontvangt de accounthouder 1 factuur. Bij deze
factuur horen de volgende factuurregels die in WebSeven zijn op te vragen.

Factuurregels
Basis contributie:
Onder de basiscontributie op de factuur vallen de volgende factuurregels uit
WebSeven:
• Basiscontributie:
• Bondscontributie:
• Totaal:
Lesgeld:
Onder het lesgeld op de factuur vallen alle lessen waaraan een lid deelneemt.
In dit voorbeeld is te zien dat dit recreatielid deelneemt aan 1 les op de
zaterdag.

Factuurvoorbeeld 2

1 selectielid

Hieronder ziet u de factuur van account met een selectielid.

De contributie is dus opgebouwd uit de onderdelen Basiscontributie en Lesgeld.

Het gaat hier om een selectielid dus per seizoen ontvangt de accounthouder 10 facturen (10
termijnen). Bij deze factuur horen de volgende factuurregels die in WebSeven zijn op te vragen.

Factuurregels
Basis contributie:

Als dit lid geen
verandering van lesuren heeft zal hij deze factuur 10 keer ontvangen.
Onder de basiscontributie op de factuur vallen de volgende factuurregels uit
WebSeven:
• Basiscontributie:
• Bondscontributie:
• Totaal:

Lesgeld:
Onder het lesgeld op de factuur vallen alle lessen waaraan een lid deelneemt.
In dit voorbeeld worden de 4 lessen (dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag)
dus bij elkaar opgeteld.
• Dinsdag:
• Donderdag:
• Vrijdag:
• Zondag:
• Totaal:

Factuurvoorbeeld 3

2 selectieleden

Hieronder ziet u de factuur van een account met twee selectieleden.

De contributie is dus opgebouwd uit de onderdelen Basiscontributie en Lesgeld.

Het gaat hier om twee selectieleden dus per seizoen ontvangt de accounthouder 10 facturen (10
termijnen). Bij deze factuur horen de volgende factuurregels die in WebSeven zijn op te vragen.

Factuurregels
Basis contributie:

Op deze factuur zijn 2 leden te zien. Voor elk lid bedraagt de basiscontributie
accounthouder deze factuur 10 keer ontvangen.
Onder de basiscontributie op de factuur vallen de volgende factuurregels uit
WebSeven:
• Basiscontributie lid 1:
• Bondscontributie lid 1:
• Totaal lid 1
•
•
•

Lesgeld:

Basiscontributie lid 2:
Bondscontributie lid 2:
Totaal lid 2

Op deze factuur zijn 2 leden te zien.
Voor lid 1
73,06. Onder dit lesgeld op de factuur vallen
alle lessen waaraan lid 1 deelneemt. In dit voorbeeld worden de 2 lessen van
lid 1 (woensdag en zondag) dus bij elkaar opgeteld.
• Woensdag:
• Zondag:
• Totaal:

alle lessen waaraan lid 2 deelneemt. In dit voorbeeld worden de 3 lessen van
lid 2 (dinsdag, vrijdag en zondag) dus bij elkaar opgeteld.
• Dinsdag:
• Vrijdag:
• Zondag:
• Totaal:

Factuurvoorbeeld 4

1 selectielid met 2 tarieven

Hieronder ziet u de factuur van een account met een selectielid met 2 verschillende tarieven.

De contributie is dus opgebouwd uit de onderdelen Basiscontributie en Lesgeld.

Het gaat hier om een selectielid dus per seizoen ontvangt de accounthouder 10 facturen (10
termijnen). Bij deze factuur horen de volgende factuurregels die in WebSeven zijn op te vragen.

Factuurregels
Basis contributie:

Lesgeld:

Als dit lid geen
verandering van lesuren heeft zal hij deze factuur 10 keer ontvangen.
Onder de basiscontributie op de factuur vallen de volgende factuurregels uit
WebSeven:
• Basiscontributie:
• Bondscontributie:
• Totaal:
131,37
Onder lesgeld op de factuur vallen alle lessen waaraan een lid deelneemt. In dit
voorbeeld worden de 3 lessen (dinsdag, woensdag en zaterdag) dus bij elkaar
opgeteld.
• Dinsdag:
53,67
• Woensdag:
38,85
• Zaterdag:
38,85
• Totaal:
131,37

Factuurvoorbeeld 5

1 recreatielid en 1 selectielid

Hieronder ziet u de factuur van account met een recreatielid en een selectielid.

De contributie is dus opgebouwd uit de onderdelen Basiscontributie en Lesgeld.

Het gaat hier naast een recreatielid ook om een selectielid dus per seizoen ontvangt de accounthouder
10 facturen (10 termijnen). Bij deze factuur horen de volgende factuurregels die in WebSeven zijn op te
vragen.

Factuurregels
Basis contributie:

Op deze factuur zijn 2 leden te zien. Voor elk lid bedraagt de basiscontributie
accounthouder deze factuur 10 keer ontvangen.
Onder de basiscontributie op de factuur vallen de volgende factuurregels uit
WebSeven:
• Basiscontributie lid 1:
• Bondscontributie lid 1:
• Totaal lid 1
•
•
•

Lesgeld:

Basiscontributie lid 2:
Bondscontributie lid 2:
Totaal lid 2

Op deze factuur zijn 2 leden te zien.
Voor lid 1
11,81. Onder dit lesgeld op de factuur vallen
alle lessen waaraan lid 1 deelneemt. In dit voorbeeld gaat het om de les van lid
1 (maandag).
• Maandag:
11,81
• Totaal:
11,81

120,56. Onder dit lesgeld op de factuur vallen
alle lessen waaraan lid 2 deelneemt. In dit voorbeeld worden de 4 lessen van
lid 2 (maandag, woensdag, donderdag en zaterdag) dus bij elkaar opgeteld.
• Maandag:
30,14
• Woensdag:
30,14
• Donderdag:
30,14
• Zaterdag:
30,14
• Totaal:
120,56

WebSeven - Uitloggen
Via deze knop verlaat je WebSeven.

