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Bericht

van het bestuur

Het is werkelijk ongelofelijk hoe snel een jaar voorbij gaat……
Uiteraard moet je dan altijd weer even terugdenken aan de mooie en minder mooie dingen die gebeurd zijn
binnen Twist. Het onverwachte overlijden van Aad van Zelm is natuurlijk een dieptepunt dit jaar. Maar gelukkig zijn er ook vele positieve ontwikkelingen.
Wat mij betreft stond dit jaar in het teken van het vormgeven van de organisatie van de vereniging.
Een kleiner bestuur met daaronder een groep coördinatoren die zich steeds meer gaan bezighouden met de
operationele kant van de vereniging. Het is duidelijk dat dit een gewenningsproces vraagt van de
bestuursleden die zich moeten focussen op het besturen van de vereniging en het oppikken van de taken
door de coördinatoren.
Dit laatste zal het komende jaar een van de speerpunten worden van de organisatie en hiervoor hebben we
absoluut de hulp van alle leden nodig. En dan maak ik gemakkelijk de stap naar het komende jaar wat
aanstonds zal beginnen. Naast het verder vormen van de organisatie zullen ook andere zaken zoals het
nieuwe kunstgras en de sporthal een belangrijk thema gaan worden in 2019.
Een belangrijk thema voor het komende jaar binnen Twist is het verder in elkaar op gaan en positief samen
werken van de verschillende bloedgroepen. Met bloedgroepen bedoel ik de verenigingen waaruit Twist is
voortgekomen. We hebben al heel wat stappen gemaakt, maar naar mijn mening bestaat er nog zeker een
verschil, maar wordt het nu zaak om met z’n allen echte Twisters te gaan worden.
Ik hoop echt dat we aan het eind van het komende jaar kunnen zeggen dat s.c. Twist nu een echte hechte
vereniging is, breed gedragen door de leden.
Tot slot wil ik iedereen een ontzettend gelukkig en fijn 2019 toewensen in goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Jan Kees
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TRAININGSTIJDEN
Trainingstijden Handbal zaalcompetitie 2018/2019
TEAM 		
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
F jeugd 			
			
17:00 - 18:00
E jeugd 			
18:00 - 19:00 		
18:00 - 19:00
D jeugd 			
18:00 - 19:00 		
18:00 - 19:00
DCJ
			
19:00 - 20:00			
19:00 - 20:00
DBJ
			
19:00 - 20:00 		
19:00 - 20:00
HBJ 				
20:00 - 21:00 		
19:00 - 20:30
DS1 				
20:00 - 21:30			
20:00 - 21:30
DS2 				
20:00 - 21:30 		
20:00 - 21:30
DS3 				
20:00 - 21:30			
20:00 - 21:30
HS1 								19:00 - 20:30
HAJ 				
bij Ventura			
19:00 - 20:30		
H-Rec 				bij Unitas			
Alle trainingen vinden plaats in sporthal westwijk
									(wijzigingen voorbehouden)

Trainingstijden Korfbal zaalcompetitie 2018/2019
Team		Maandag			Woensdag
Twist 1		
20:30-22:00 hal 2		
20:30-22:00 hal 2
Twist 2		
20:30-22:00 hal 2		
20:30-22:00 hal 2
Twist 3						21:00-22:00
Twist 4						21:00-22:00
Twist 5						20:00-21:00
Twist 6						20:00-21:00
A1		
20:00-21:00 hal 2		
19:00-20:00
A2		
20:00-21:00 hal 2		
19:30-20:30 hal 2
A3		
20:00-21:00 hal 2		
19:30-20:30 hal 2
B1		
19:00-20:00 hal 2		
19:00-20:00
B2		
19:00-20:00 hal 2		
18:30-19:30 hal 2
C1		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00
C2		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00 *)
D1		18:00-19:00 *)			18:00-19:00 *)
D2						18:30-19:30 hal 2
E1		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00 *)
E2		
18:00-19:00 **)		
18:00-19:00 *)
E3		18:00-19:00 *)			18:00-19:00
F1						18:00-19:00 **)
kangoeroe					18:00-19:00
TwistFit

19:30-20:30 ***)

Alle trainingen vinden plaats in sporthal westwijk hal 1 tenzij anders (hal 2) aangegeven.
behalve: *) sportzaal babberspolder | **) sportzaal Claudius (VOS)
***) kunstgras veld op onze locatie Claudius Civilislaan
									(wijzigingen voorbehouden)
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Zo aan het einde van het jaar is het altijd wel leuk om de statistieken te bekijken.
Door hoeveel mensen wordt de nieuwsbrief eigenlijk gelezen?
In de grafiek onder is te zien dat iets meer dan de helft van de ontvangers de
mail opent. Met 65 % was de nieuwsbrief van Juli het best bekeken, maar dat
houdt wel in dat 188 ontvangers de mail niet hebben geopend.
Het aantal mensen dat vervolgens doorklikt naar de nieuwsbrief zelf, is nog een
stuk lager.
Hier een oproep doen om de nieuwsbrief toch te lezen heeft natuurlijk geen zin,
want dat wordt dan ook niet gelezen. Maar misschien kunnen we elkaar helpen
door een ander er toe te bewegen de brief toch te openen?
En mochten jullie ideeën hebben voor de nieuwsbrief, of zelf een leuk stukje (bv.
een verslag) willen schrijven, laat het ons dan vooral weten via een mailtje aan
nieuwsbrief@sctwist.nl.
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En hoe staat het met de website? Hoe vaak
wordt deze bezocht? Ook hiervan is een
grafiekje gemaakt waarin is te zien dat er toch
flink wat hits zijn die, in vergelijking met 2014,
flink zijn toegenomen.
Toen totaal 1.848.203 hits en nu dus
2.740.199.
Nu is dat ook weer niet zo vreemd omdat het
in 2014 nog alleen over HWC handbal ging en
nu natuurlijk over Twist met een dubbel aantal
leden. Toch is het fijn om te constateren dat
de website niet overbodig is, en dat het werk
dat er in gestoken wordt dus niet voor niets is.
Maar ook dit kan natuurlijk beter, want als je
de verdubbeling van het leden aantal omzet
tegen de extra hits op onze website, dan is dat
toch maar een geringe stijging.
Goed beschouwd zou 3,5 miljoen hits een
mooier resultaat zijn. Maar we weten ook dat
Facebook en Twitter veel snellere en vaker
gebruikte media is dan een website.
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Van Zanden Orthodontie
Reigerlaan 53 3136 JJ Vlaardingen
Lange Boonestraat 10 3142 CC Maassluis

David Meijer Schilderwerken
Ibishoek 27 3201 HD Spijkenisse
M: 06-4960 2379 E: info@dmschilderwerken.nl
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LEDENADMINISTRATIE
Wijzigt er iets in uw gegevens? Uw telefoonnummer?
Uw Mailadres?
Uw banknummer (IBAN)
Gaat u verhuizen?
Geef dit dan altijd door aan de ledenadministratie
Ook als u (of uw kind) ons onverhoopt wilt verlaten

ledenadministratie@sctwist.nl

Steun S.C Twist door je vakantie (minimaal € 500.00) te boeken bij

VakantieXperts de Groot.
bij de volgende filialen:

Vlaardingen Billitonlaan / Vlaardingen De Loper
Maassluis Dr.Kuyperkade
Print eerst de bon op de homepagina van onze website,
en geef deze af als je een reis gaat boeken.
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KERST
POSTACTIE
2018

In het weekend van 15 en 16
december heeft onder leiding van
Dieuw en Joke het jaarlijkse
kerstkaarten sorteren weer
plaatsgevonden in de kantine.
Ook dit jaar weer vele vrijwilligers
die kwamen helpen. Over de
opbrengst worden jullie nog geïnformeerd. Maar uiteraard dienen
eerst alle kerstkaarten bezorgd te
worden.

8 januari gaat het dan echt gebeuren, dan
wordt er een start gemaakt met het vervangen van ons kunstgrasveld.
Dit wordt dan ook gelijk aangepast aan
de huidige (nieuwe) afmetingen welke
in 2014 doorgevoerd werden. De nieuwe
mat zal er dus fris, helemaal up to date en
hopelijk in een nieuwe kleurstelling bij liggen als we in april weer gaan beginnen aan
de 2e helft van de veldcompetitie.
Iets om naar uit te kijken dus.
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bij TWIST
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden bij onze vereniging:

Amar Neslanovic - handbal
Tijn Schreutelkamp - handbal
Evi Tuinder - korfbal
Eric Romers - twistfit
Jayden Takens - handbal
Melody pronk - korfbal
Joaquin Coca van woerkom - korfbal
wij wensen jullie heel veel plezier en succes

Papiercontainers
NIET
beschikbaar
Tijdens de jaarwisseling zullen de containers weggehaald worden, u zult
begrijpen waarom.
Vanaf 3 januari is het weer mogelijk uw oud papier af te leveren.
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Hoveniersbedrijf De Tuin
3e Industriestraat 25E 3133EJ Vlaardingen
Telefoon:+31 (0)10 248 0704 Fax:+31 (0)10 248 0705 E-mail:info@detuin.info

Bestel je iets bij BOL?
Dan kun je, om daar te komen, het beste de
onze website gebruiken! (zie homepage)
Alleen zo steun je S.C. TWIST met een
percentage van je aankoop
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op

de Pupil van de week

Fabiënne
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Oliebollenactie 2018

Zondag 30 december.. een prettige oliebollengeur waait door de Westwijk.
De jaarlijkse oliebollenactie van Twist is weer van start gegaan. En hoe! Met zo’n 1750 oliebollen (met of
zonder krenten) en 250 appelbeignets was het zweten en hard werken geblazen voor baksters Monique en
Sandra. Maar gelukkig stonden zij er niet alleen voor: Ook Johan, Els, Wim, Remco, Marc en MAS-stagiaires
Pepijn en Sascha waren van de partij.
Nieuw dit jaar was dat de oliebollen voor een kleine meerprijs (volledig ten gunste van de clubkas) aan huis
werden bezorgd door rijschool Marcel van Dijk.

Ter verhoging van de feestvreugde was er daarnaast een verdubbelactie: uit alle bestellingen werd een
gelukkige geloot die de bestelling verdubbeld zag worden. Deze gelukkige was Arenda.
De oliebollen die niet verkocht zijn, zijn geschonken aan medewerkers van de Politie, Brandweer, Ambulance en Dierenambulance.
Dank aan alle kopers en vrijwilligers die deze actie mogelijk hebben gemaakt.

16

17

EURO FORWARDING BV Zuideinde 10, 2991 LK Barendrecht , THE NETHERLANDS
Telefoon +31 (0)10 313 88 88
Fax +31 (0)10 313 88 01

Drankenhandel Janson B.V.
Spoorsingel 40 3134 XR Vlaardingen
Tel : 010-4348244 Fax: 010-4348731 info@jansondranken.nl

NL Security B.V.
Boerhaavelaan 11 2713 HA Zoetermeer
T. + 31 (0)88 02 02 800 E. info@nl-security.nl
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Tijdens de jaarwisseling zijn de papiercontainers NIET beschikbaar,
vanaf 3 januari kunt u uw papier weer brengen.
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