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Bericht

van het bestuur

De zaalcompetitie vordert gestaag en komende maand kunnen wij uitzien naar een aantal belangrijke en
mooie wedstrijden die beslissen over promotie en degradatie.
Kom alle teams aanmoedigen, want hiermee kunnen wij de spelers en speelsters misschien net dat extra
zetje geven om dat belangrijke punt te scoren of een mooie verdedigende actie te maken.
De gemeente Vlaardingen heeft de vloer in hal 1 de afgelopen week weer laten behandelen en wij hopen dat
nu de problemen met de gladheid in deze zaal zijn opgelost.
Afgelopen maanden is de Grote Clubactie en de verkoop van oliebollen weer uitstekend verlopen door het
enthousiasme van vele leden.
Ook zien wij dat de sponsorcommissie heel actief is; onlangs werd House for Sale makelaars weer toegevoegd aan het rijtje sponsoren. Kijk regelmatig op de website welke bedrijven ons sponsoren en maak zoveel
mogelijk gebruik van hun diensten en laat hen weten dat je van “Twist” bent.
Tevens ontvingen wij allemaal een email om “Maatje van Twist” te worden. Hopelijk stromen de aanmeldingen binnen.
De werkzaamheden om de nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen vorderen gestaag, liggen op planning maar
er moeten nog een heleboel werkzaamheden verricht worden voordat begin april de veldtrainingen gaan
beginnen.
Op de website kunnen jullie wekelijks een update vinden van de werkzaamheden.
Rond de nieuwe sporthal en de verbouwing van de kantine valt momenteel weinig nieuws te melden.
Tijdens het nieuwe veldseizoen zal er weer regelmatig op iedereen een beroep worden gedaan om de diverse
taken uit te voeren zoals schoonmaken kantine, kantine diensten en dergelijke.
Traditiegetrouw zien we ook dat er in het tweede deel van veldcompetitie veel nevenactiviteiten worden
georganiseerd (korfbal vierkamp, rommelmarkt ed).
Wij rekenen erop dat iedereen zijn steentje bijdraagt, zodat niet iedere keer op dezelfde personen een beroep
wordt gedaan.
Wij kunnen ook melden dat het bestuur weer compleet is en dat Bram van Leijen als secretaris is toegetreden
tot het bestuur. Naast de functie van secretaris neemt hij ook de rol van “coördinator communicatie” op zich.
Wij wensen Bram veel succes.
Met vriendelijke groet,
Jan van Vliet
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Bestuur is weer compleet.
Wellicht hebben jullie al vernomen, maar Bram van Leijen heeft zich beschikbaar gesteld als secretaris voor
het bestuur van onze vereniging. Bram is ouder van twee handballende dochters.
Uiteraard kan zijn officiële toetreding van Bram tot het bestuur pas op de komende ledenvergadering worden
bekrachtigd. Omdat de functie belangrijk is voor het functioneren van het bestuur hebben we besloten om
hem met directe ingang van start te laten gaan.
Tevens krijgt Bram het pakket communicatie onder zijn hoede en zal daarom voorlopig ook de functie van de
coördinator communicatie op zich nemen.
Namens het bestuur wil ik Bram veel succes, maar ook veel plezier toewensen met zijn functie.
Hieronder stelt Bram zich voor. Wij verheugen ons zeer op de samenwerking.
Jan Kees

Even voorstellen…..
Mijn naam is Bram van Leijen, ondernemer van beroep en vader van 2 dochters welke beide
handballen bij S.C. Twist.
Sinds kort ben ik toegetreden tot het bestuur van S.C. Twist in de functie van secretaris.
Daar naast ben ik (tijdelijk) één van de acht coördinatoren van S.C. Twist en hierbij hou ik me
bezig met het takenpakket op het gebied van “communicatie”.
Zelf heb ik nooit gehandbald en of gekorfbald. Ik heb altijd gevoetbald en getennist en dat doe ik nu nog
steeds. Mijn oudste dochter is ongeveer 6 jaar geleden begonnen met handbal en op deze manier ben ik
bij S.C. Twist (althans haar voorganger) betrokken geraakt. Ik ben een betrokken ouder en ik probeer bij alle
wedstrijden van mijn dochters te komen kijken en dat heeft er zelfs toe geleid dat ik sinds 2 jaar coach ben
van het team van mijn jongste dochter. Zij speelt momenteel in de D1 van de handbal.
Ik vind sporten in het algemeen om meerdere redenen heel erg belangrijk. Het is ten eerste uiteraard heel
erg gezond. Ten tweede geeft het iedereen heel veel plezier en ten derde vind ik het sociale aspect heel erg
belangrijk.
Om al deze redenen heb ik besloten om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie van
de S.C. Twist en ben ik dus toegetreden tot het bestuur in de functie van secretaris.
Ik hoop hiermee dat ik S.C. Twist, het bestuur, alle enthousiaste vrijwilligers en alle spelende leden de komende jaren kan helpen in het verder ontwikkelen van de vereniging!
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Nog een goede maand, en dan staan de 1e veldwedstrijden alweer op het programma. Dan pakken we
ook de teamschoonmaakavonden weer op. Elke week wordt een seniorenteam gevraagd om de kantine
en kleedkamers schoon te maken. De schoonmaakavonden staan onder leiding van steeds 2 leden van de
schoonmaakcommissie. Dit is een clubje van (spelende) leden en ouders die een schone kantine zo belangrijk
vindt dat ze daar graag een deel van hun vrije tijd voor opofferen.
Helaas is dit een klein clubje, dat door omstandigheden nog kleiner is geworden. We zijn dan ook dringend
op zoek naar tenminste 2 nieuwe vrijwilligers. De schoonmaakavonden zijn meestal op vrijdagavond, en
starten om 19.30 uur. Doorgaans zijn we met 1,5 uur klaar.
Vind jij een schone kantine ook belangrijk? Meld je dan gelijk even aan met een mailtje aan schoonmaak@
sctwist.nl!
Alvast bedankt, mede namens Mandy, Astrid, Adrianne en Jill,
												Arjan

Grote Schoonmaak
Voor de veldcompetities van start gaan, moet de kantine weer spic en span zijn. We willen daarom weer
een grote schoonmaakdag organiseren, onder het motto “vele handen maken licht werk”. Wanneer we deze
grote schoonmaak plaats zal vinden, is helaas nog niet bekend. Dit zal middels een extra nieuwsbrief via de
mail worden aangekondigd.

Korfbalvierkamp
6 april
Hij komt er weer aan: de korfbalvierkamp. Dit jaar niet alleen als voorbereiding op de 2e helft van de veldcompetitie, maar ook als opening van het nieuwe kunstgras (allemaal duimen dat er geen grote vertragingen
optreden. Dit keer treden naast de selectie van S.C. Twist ook de selecties van c.k.c. Maassluis, Sporting Trigon (Leiden) en Phoenix (Zoetermeer) aan. Alle drie uitkomend in de 1e klasse, dus dat belooft spannende
wedstrijden.
De eerste wedstrijden starten om 11.45 uur en rond 17.30 uur klinkt het eindsignaal van de laatste wedstrijd.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief, maar hou zaterdag 6 april vast vrij!
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Barmedewerkers
gezocht
Ook de groep barmedewerkers kan nog steeds uitbreiding gebruiken. Gelukkig hebben we al 3 nieuwe aanmeldingen, maar dat is nog niet voldoende. We zouden het erg leuk vinden als er wat mensen vanuit de
handbaltak zich melden, maar korfballers of niet-sporters zijn uiteraard ook van harte welkom.
Als maar 18 jaar of ouder bent.
De bardiensten vinden plaats op zaterdag en duren meestal ongeveer 3 uur (soms wat korter, heel soms wat
langer). We streven ernaar dat iedereen ongeveer 1x per 3 weken aan de beurt is, en houden natuurlijk
rekening met wedstrijden.
Kom jij ons gezellige team versterken? Stuur dan een berichtje naar bardienst@sctwist.nl.

PROEVERIJ
Naast korfbal (en Marry) heeft Benno Snaphaan nog een andere grote liefde: bier. Niet alleen om te drinken,
maar vooral ook om erover te praten. Na een bierproeverij van Hertog Jan, waarbij de kantine was omgetoverd
tot een waar museum, en van brouwerij ’t IJ, was het 22 februari tijd voor La Chouffe, een brouwerij uit de
Belgische plaats “Achouffe”. Vooral bekend door de blonde variant die ook in diverse Vlaardingse horeca verkrijgbaar is, maar Benno wist 8 verschillende soorten te presenteren.
Maar liefst 54 bierliefhebbers hoorden de wetenswaardigheden en lieten zich het bier goed smaken. En ook
dit keer was er bij elke ronde een toepasselijk hapje. De proefglaasjes moesten helaas na afloop weer worden
ingeleverd, maar elke deelnemer kreeg daarvoor in de plaats een groot glas van La Chouffe.
De volgende bierproefsessie is ook gelijk gepland, en wel op 5 juli. Welke brouwerij dan in het voetlicht staat,
is nog niet bekend, maar wil je zeker zijn van een plekje, meld je dan nu alvast aan bij Benno!
Dank aan “Team Benno” (Marry, Lianne, Marc en natuurlijk Benno) voor deze avond! En voor wie er niet bij
was: gelukkig hebben we de foto’s nog!
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Organisatie van Bestuur en coördinatoren
Reeds vele malen hebben we namens het bestuur jullie geïnformeerd over de nieuwe opzet van de
organisatie van s.c. Twist. Hieronder kunnen jullie het overzicht vinden van de organisatie. Onlangs heeft
Bram van Leijen zich aangemeld, zie separaat bericht in deze Nieuwsbrief, voor de functie van secretaris.
Hij zal deze functie gaan combineren met die van coördinator voor Communicatie. Dit betekent dat we de
organisatie nu volledig bezet hebben waar we natuurlijk heel trots op mogen zijn. De komende tijd zullen
we het gezamenlijk functioneren gaan fine‐tunen.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Coördinatoren
Vrijwilligers

Jan Kees Boot
voorzitter@sctwist.nl
Jan van Vliet
Penningmeester@sctwist.nl
Bram van Leijen
info@sctwist.nl
Rob van Beek
handbal@sctwist.nl
Raymond Kerklaan
korfbal@sctwist.nl
Leny Vlielander
vrijwilligers@sctwist.nl

Maatschappelijk/VIB

Carla Kortleven
vib@sctwist.nl

Communicatie

Bram van Leijen
communicatie@sctwist.nl

Sponsoring

Remco van den Berg
sponsor@sctwist.nl
Tessa Boog
activiteiten@sctwist.nl

Activiteiten
Handbal
Korfbal
Scheidsrechters KB
Faciliteiten

Irma de Snaijer
tchandbal@sctwist.nl
Ada Borst
tckorfbal@sctwist.nl
Sander Hartendorp
scheidsrechter@sctwist.nl
Mark Vredenbregt
faciliteiten@sctwist.nl

Verantwoordelijk
Organisatie
Externe contacten
Financiën
Ledenadministratie
Secretariaat
Communicatie en sponsoring
Handbal
Speciale activiteiten
Korfbal
Facilitaire zaken
In nauwe samenwerking met
de coördinatoren het werven
van vrijwilligers
Maatschappelijke rol van de
vereniging en contactpersoon
naar Vlaardingen In
Beweging
Interne en externe
communicatie, zoals website,
nieuwsbrief en social media
Werven en onderhouden van
de contacten met sponsoren
Alle activiteiten die niet toe
te schrijven zijn aan de
sporten
Alle activiteiten m.b.t.
handbal
Alle activiteiten m.b.t. korfbal
Alle activiteiten m.b.t.
korfbalscheidsrechters
Beheer van de kantine en
onderhoud van gebouwen en
terrein.

Verantwoordelijk bestuurslid
Jan Kees Boot
Jan van Vliet

Bram van Leijen
Bram van Leijen
Rob van Beek
Rob van Beek
Raymond Kerklaan
Raymond Kerklaan
Raymond Kerklaan

De rol van de coördinator is vooral coördinerend en hierbij is dus veel ondersteuning nodig.
De eerste stap is het maken van een jaarplanning waarin duidelijk moet worden waar ondersteuning van
de leden nodig is.
Hebben jullie vragen over bovenstaande dan verneem ik dat heel graag,
Met vriendelijke groet,
Jan Kees
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Op vrijdag 31 mei 2019 (in het Hemelvaartsweekend) organiseert Vlaardingen in Beweging voor de eerste
keer het ‘Vlaardings Sportfeest’. Op deze dag is óók s.c.Twist Handbal aanwezig om handbal voor de (aller)
jongste jeugd promoten. Het zal een feestelijke dag worden, waar kinderen (en hun ouders) niet alleen informatie over de betreffende sport kunnen ontvangen, maar ook handbal kunnen uitproberen. Zo kunnen zij
ontdekken of zij het leuk vinden.
Voor deze dag kunnen wij extra hulp heel goed gebruiken, dus als je het leuk vind om te helpen geef je dan
op bij Mirjam of Fabiënne
mirjamhooijmeijer@gmail.com of via 0652888897

9

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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De Grote Clubactie 2018 is weer afgerond en wij kunnen weer terug kijken op een mooi resultaat met 1.044
verkochte loten.
De vier leden die de meeste loten hebben verkocht, Colin , Evi, Karlijn en Nora, hebben een cadeaubon voor
de film gekregen.
Ook willen wij Edith en Katelijne bedanken voor hun hulp om er een geslaagde actie van te maken.
Het bestuur
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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.
13

Klik op deze banner om het formulier te openen
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bij TWIST
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden (terug) bij onze vereniging:

Arthur Baauw - korfbal
Lizzy Stans - korfbal
Inka Bergen-van est - handbal
Nanne van der Borght - Handbal
Priscilla Prins - handbal
wij wensen jullie heel veel plezier en succes
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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 link op onze
website gebruiken! (zie homepage)
Alleen zo steun je S.C. TWIST met een
percentage van je aankoop
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Het zaalseizoen zit er al weer bijna op en op 6 april start de 2e helft van de veldcompetitie voor de handballers,
bij de korfballers is dat op 20 april het geval.
Hopelijk werkt het weer ook mee zodat we dubbel kunnen genieten van onze sport in de buitenlucht.
Veel plezier en succes allemaal

House for sale makelaars
Hoogstraat 203
3131 BB Vlaardingen
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Drankenhandel Janson B.V.
Spoorsingel 40 3134 XR Vlaardingen
Tel : 010-4348244 Fax: 010-4348731 info@jansondranken.nl

20

21

Viol
V en
n ac
ctie
e
Oproep
O
p aan allle SC Twist
T
handballlers en ouderss!!
Beste
B
sporters,
De
D vereniging wil dit jaar
j
voor ju
ullie weer e
een onwijs
s gaaf kamp en mini ppret dag
organiseren
o
n! Daarom
m deze viole
en actie. D
De opbreng
gst wordt gebruikt vooor het jeug
gdkamp
/ mini-pret d
dag!
En
E voor de
e verkoop hebben we
w jullie h ulp nodig!
Vraag
V
aan je ouders, familie, bu
uren en e.d
d. of ze Ha
anging
baskets
b
wiillen kopen
n
Tot
T 7 maarrt kan je de
e Hanging baskets m
met violen verkopen
v
en
e
ze
z kosten m
maar 5 eu
uro per stuk.
We
W kunnen
n er alleen een succe
es van makken als alle
e leden en
ouders
o
mee
edoen. Vra
aag dus je vader en/o
of moeder om te
helpen.
h
Lever
L
je be
estelling uiiterlijk op 5 maart off 7 maart, bij ons in.
We
W zitten in
n de sporth
hal in de Westwijk
W
tusssen 18:00
0 en
19:30uur.
1
E
Er moet we
el direct co
ontant beta
aald worden
n.
Op
O vrijdag
g 15 maartt kan je bij de Twist kkantine je bestelde violen
ophalen
o
tusssen 18:00
0 en 19:30 uur.

Veel
V
su
ucces met
m de verkoop
v
p!

22

naam lid

adres

telefoonnr

team

Betaald?

Lila-wit

-paars-Geel

Wit
oranje-Blauw-

Adres

Paars -wit

Naam

Bordeaux

Aantal verkocht per kleur

Bestellijst Violen
Hanging Basket
25cm
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5 euro per stuk
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