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- Eerste THUIS wedstrijden
Handbal
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Start lotenverkoop
GROTE CLUBACTIE
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Schoolkorfbaltoernooi
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Bericht

van het bestuur

We gaan weer beginnen………
Zo langzamerhand gaat het verenigingsleven weer zo’n beetje op gang komen. De selecties heb ik vorige
week alweer aan het werk gezien en de scholen van de kinderen hebben nog een weekje vakantie en dan
gaan we echt weer beginnen. Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer gemotiveerd aan
de slag wil gaan voor en bij Twist.
Een fantastisch voorbeeld vond ik afgelopen week de groep leden die gestart is om het terrein te ontdoen
van onkruid. Dit getuigt van betrokkenheid en dat is wat voor het bestuur het komende jaar een belangrijk
punt gaat worden.
Waar we het komende jaar echt aan willen gaan werken zijn een paar punten. Allereerst willen we S.C. Twist
meer bekendheid gaan geven in Groot Vlaardingen als dé hand- en korfbalclub in de regio!! Hiermee willen
we het volgende punt een basis geven namelijk de vereniging nog verder te laten groeien.
Dat zijn natuurlijk mooie plannen, maar het allerbelangrijkste wat we willen realiseren dit jaar is een grotere
saamhorigheid binnen Twist en met name tussen de handbal en de korfbal. Een mooi voorbeeld was de
gezamenlijke barbecue als afsluiting van het afgelopen seizoen. Zaak is dat we echt één vereniging moeten
gaan worden.
In de vorige Nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat we graag een actieve activiteitencommissie willen
gaan samenstellen. Hiervoor werd een oproep gedaan aan iedereen die hieraan mee wil gaan helpen. Jullie
hebben erover na kunnen denken dus aarzel niet om even contact met Rob op te nemen, of via info@sctwist.
nl. Plan is om binnenkort een bijeenkomst te organiseren en te overleggen hoe we dit gezamenlijk op kunnen
gaan starten. Dus wil je hieraan bijdragen laat dat dan even weten en wacht alsjeblieft niet tot je benaderd
wordt.
Tot slot nog iets over de sporthal. De werkgroep heeft vorige maand weer een bijeenkomst gehad met de Gemeente hierover en het ziet ernaar uit dat er binnenkort een definitieve Go wordt gegeven voor het verdere
traject. Eind september is er weer een bijeenkomst gepland en ik hoop dat we dan meer concrete informatie
kunnen gaan verstrekken.
Ik hoop dat we het komende jaar een paar mooie stappen kunnen doen in de ontwikkeling van de vereniging,
maar dat kan uitsluitend als ieder lid zijn of haar steentje bijdraagt.
Namens het bestuur wens ik jullie een heel mooi seizoen toe!!!!
Met vriendelijke groet,
Jan Kees Boot
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TRAININGSTIJDEN
Trainingstijden Handbal 1e helft veldcompetitie 2019/2020
TEAM		
Maandag
Dinsdag
Woensdag		
Donderdag
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
HCJ				19:00 - 20:00				19:00 - 20:00
DBJ	 			
19:00 - 20:00	 			
19:00 - 20:00
DS1	 			
20:00 - 21:30	 			
20:00 - 21:30	 
DS2	 			
20:00 - 21:30	 			
20:00 - 21:30	 
HS1	 	 	 	
20:00 - 21:30				
20:00 - 21:30	 
HAJ	 			
20:00 - 21:30				
20:00 - 21:30	 
H-Rec	 					
20:00 - 21:00 *)	 	 	 

Vrijdag

Alle trainingen vinden plaats op onze velden aan de Claudius Civilislaan 33b
behalve H-Rec *) om en om bij Unitas/Twist
									(wijzigingen voorbehouden)

Trainingstijden Korfbal 1e helft veldcompetitie 2019/2020
Team		Maandag
Dinsdag
Woensdag		Donderdag
Twist 1		
20:30-22:00 		
20:30-22:00
Twist 2		
20:30-22:00 		
20:30-22:00
Twist 3		
20:30-21:30		
20:30-21:30
Twist 4
				
20:30-21:30
Twist 5		
20:30-21:30 		
20:00-21:00
Twist 6		
20:30-21:30		
20:00-21:00
A1		
19:30-20:30		
19:30-20:30
A2		
19:30-20:30		
19:30-20:30
A3		
19:30-20:30		
19:30-20:30
A4		
19:30-20:30 		
19:00-20:00
B1		
19:30-20:30 		
19:00-20:00
C1		
18:30-19:30 		
19:00-20:00
C2		
18:30-19:30 		
18:30-19:30
D1		
18:30-19:30 		
18:30-19:30
D2		
18:30-19:30 		
18:30-19:30
E1		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
E2		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
E3		
18:00-19:00 		
18:00-19:00
E4		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 op het kunstgrasveld op onze locatie Claudius Civillislaan
									(wijzigingen voorbehouden)
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Aan het weer lag het niet, want met zo’n
30graden was het echt strandweer.
Aan de deelnemers lag het ook niet, want
iedereen was vol overgave en enthausiast
bezig met toch wel een heel erg leuk spelletje.
m.a.w.
Het Beachhandbal was een enorm succes.
Doen we het volgend weer? Ja toch?

Om 11 uur was het de D jeugd en de C jeugd die het spits af mochten bijten op het
Vlaardingse Stadsstrand dat een prima locatie bleek te zijn voor dit evenement.
Daarna waren de meiden C, meiden B en heren junioren aan de beurt.
Om 2 uur was het de beurt aan de dames recreanten en iedereen die mee wilde doen. Dat
leverde een bond gezelschap op
Toen om half 3 mochten de dames senioren en meiden B laten zien wat zij in huis hadden.
En tenslotte waren het de heren senioren en junioren die de dag afsloten.
HET WAS ECHT LEUK!!!
Alle medewerkers en deelnemers dank hiervoor.
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Winkelen bij bol.com?
Dat kan ook via Sponsorkliks, maar S.C. Twist ontvangt meer als je direct via onderstaande link bestelt:
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=38938&f=BTN&url=http%3A%2F%2Fwww.bol.
com&name=Home
Je kunt natuurlijk ook op het logo van bol.com op de Twist-website klikken!
NB ook hier geldt dat je direct bestelt en betaalt bij bol.com, en dat S.C. Twist
geen inzage heeft in je bestelling!

Ga je nog op vakantie?
Boek je vakantie bij VakantieXperts De Groot (Bilitonlaan 10 in Vlaardingen of Dr. Kuyperkade 6 in Maassluis).
Print wel eerst de bon op www.sctwist.nl, want daarmee verdien je € 50 voor S.C. Twist, als je een vakantie
boekt van € 500 of meer.
De VakantieXperts van De Groot nemen je veel werk uit handen, bieden je ANVR en
SGR garantie en zijn niet duurder dan zelf boeken op internet
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Grote Clubactie
komt
er
weer
aan!!!!

Zoals gebruikelijk doet S.C. Twist ook dit jaar weer mee met de Grote Clubactie, waarbij wij loten gaan
verkopen voor € 3,00 per stuk. De opbrengst voor de vereniging is € 2,40 per lot waarmee wij als vereniging
weer een heleboel leuke dingen kunnen doen.
Wij verkopen alleen loten door middel van een éénmalige machtiging, wat als voordeel heeft dat de jeugd
maar 1 keer langs de deuren hoeft om loten te verkopen en niet meer met contant geld over straat hoeft.
Dit betekent wel dat u duidelijk uw naam, adres, bankrekeningnummer en aantal loten moet noteren op het
aanmeldstrookje.
Ook zijn er weer “superloten” die een waarde vertegenwoordigen van 50 normale loten en zijn speciaal bestemd voor de verkoop aan bedrijven en sponsoren.
In de tweede week van september ontvangt ieder lid een intekenlijst waarop men kan noteren wie een lot
van de Grote Club Actie wil kopen.
Vanaf zaterdag 14 september mag men pas starten met het verkopen en wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk loten verkoopt.
De intekenlijsten voor de loten moeten uiterlijk 17 november weer ingeleverd worden.
Op 12 december worden de winnende loten bekend gemaakt waaronder de hoofdprijs van € 100.000,00 en
wij zullen zo snel mogelijk op de website de trekkingsuitslag publiceren.
De 4 beste lotenverkopers van de vereniging krijgen een leuke prijs.
De laatste jaren verkopen wij tussen de 1.100 en 1.200 loten en wij hopen dat de actie ook dit jaar weer zo’n
groot succes wordt.
Wij rekenen weer op jullie medewerking.
Katelijne van der Harst
Edith Maan
Jan van Vliet
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Samen houden we het schoon
Ook dit seizoen is er bij Twist geen schoonmaakbedrijf actief en zullen we met elkaar moeten zorgen dat
de kantine, kleedkamers en velden netjes blijven. Onder het motto “Een schoner complex begint bij jezelf”
hierbij wat tips:
Gooi afval in de prullenbakken (kijk ook even in dug outs)
Prullenbak vol? Meld het even bij de bar, of beter: haal de zak eruit, bindt ‘m dicht en gooi ‘m in de
grote zwarte container naast de kantine.
Nieuwe zakken liggen linksboven in de linkerkast naast de bar.
Voor de gebruikers van de korfbalvelden: zorg dat er zoveel mogelijk zand buiten blijft.
Veeg na de training en wedstrijd de kleedkamer en gooi het zand in de prullenbak.
Het team dat als laatste speelt/traint zorgt ervoor dat de kantine geveegd wordt.

Teamschoonmaak
Op 6 september starten we met de wekelijkse schoonmaak door de teams. In principe op
vrijdagavond, maar in overleg kan daarvan worden afgeweken. Het rooster is als volgt:
vrijdag 6 september 2019 Twist DS1
vrijdag 13 september 2019 Twist 6
vrijdag 20 september 2019 Twist 5
vrijdag 27 september 2019 Twist DS2
vrijdag 4 oktober 2019 Twist 2
vrijdag 11 oktober 2019 Twist 4
vrijdag 18 oktober 2019 Geen schoonmaak
vrijdag 25 oktober 2019 Twist 1
vrijdag 1 november 2019 Geen schoonmaak
vrijdag 8 november 2019 Twist 3
Komt een datum niet uit, neem dan even contact op met een van de leden van de schoonmaakcommissie,
of stuur een berichtje naar schoonmaak@sctwist.nl.
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de Twist maatjes zwemmen binnen.
Word maatje van Twist , ondersteun de vereniging en kom naar de jaarlijkse maatjes avond.

Klik op deze banner om het formulier te openen
15

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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bij TWIST
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden (terug) bij onze vereniging:

duuk ruigrok - Korfbal
Fia rook - handbal
Marieke van Buijtenen - handbal
wij wensen jullie heel veel plezier en succes

Schoonmaakcommissielid
De schoonmaakcommissie coördineert de schoonmaakwerkzaamheden op de teamschoonmaak
avonden. Per avond zijn er 2 commissieleden aanwezig. Je bent ongeveer 1x per 3 weken aan de
beurt.
Wie komt ons versterken?
Meer info, of gelijk aanmelden?
Stuur een mailtje naar schoonmaak@sctwist.nl
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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
20

House for sale makelaars
Hoogstraat 203
3131 BB Vlaardingen
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De gezondere sportkantine
Dit seizoen gaan we een poging
wagen de kantine iets gezonder te
maken. Samen met TEAM:FIT (een
initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de kantinecommissie een plan
gemaakt om gezondere alternatieven meer onder de aandacht te brengen.
Dat betekent overigens niet dat er veel verandert. We hadden al gezondere
alternatieven voor frisdrank, en de ‘vette hap’ blijft. Maar we willen graag de
mogelijkheid bieden om ook voor iets gezond(er)s te kiezen. Heb je zelf
suggesties, geef die dan door aan de barmedewerker, of stuur even een mailtje
naar kantine@sctwist.nl.
Om je alvast een idee te geven: hieronder vind je een overzicht van gezondere
en ongezondere dranken (nb: niet alle dranken zijn in de kantine verkrijgbaar).
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Barmedewerkers
gezocht
Met zo'n 35 teams is het vaak gezellig druk op ons complex. Om iedereen van een
drankje en hapje te voorzien, zijn er een aantal vrijwilligers die de bar bemensen.
Helaas is dat aantal dit seizoen wat minder geworden, en de groep was al niet heel
erg groot. We zijn daarom dringend op zoek naar uitbreiding.
Om een beeld te geven: voor de zaterdagen hebben we in totaal nog 45 bardiensten
in te vullen, en daarvoor hebben we 15 mensen. In de ideale situatie zouden we dat
net redden, maar een deel van de barmedewerkers speelt zelf ook, en is dus niet
altijd inzetbaar. We zijn daarom op zoek naar (minimaal) 5 extra barmedewerkers
voor de zaterdag!
Voor de zondag hebben we geen enkele vaste barmedewerker, en ca. 16 in te vullen
bardiensten! Hiervoor zoeken we ook nog zo'n 5 barmedewerkers.
Wat houdt zo'n bardienst in?
In het kort: je verkoopt dranken en etenswaren, en/of maakt de etenswaren
(broodjes, snacks) klaar. Daarnaast zorg je ervoor dat de teams (die dat willen) in de
rust te drinken krijgen.
Een gemiddelde bardienst op zaterdag duurt ongeveer 3 uur. Op die manier kunnen
we de hele dag verdelen in 3 blokken (ochtend, begin middag en einde middag).
Voor de meesten is dat een mooie tijd, maar laat je er zeker niet door afschrikken.
Ook als je minder lang bardienst wil doen, kunnen we je gebruiken!
Voor de zondag is de gemiddelde bardienst ongeveer 2 uur, en zijn er 2 blokken
(ochtend en begin middag).
Denk nu niet gelijk: "dat is niks voor mij", maar maak eens een praatje met een
barmedewerker. Of denk als Pippi Langkous: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik
denk dat ik het kan" 😉😉.
De huidige groep barmedewerkers bestaat voor een heel groot deel uit korfballers,
dus we zijn extra blij met aanmeldingen uit de handbaltak. Maar korfballers en nietsporters zijn uiteraard ook van harte welkom.
Voor meer informatie en aanmelden: bardienst@sctwist.nl, of spreek 1 van de
kantinecommissieleden (Arjan, Priscilla, Monique, Miriam of Mark) aan.
Namens al onze bezoekers alvast hartelijk dank!
Arjan
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Bondsapp
wordt
verenigings
app
Zowel voor de handbal als de korfbal is er een gratis app waarmee je altijd up-to-date blijft over wedstrijdzaken: standen, uitslagen, wedstrijden.. Binnenkort wordt deze app uitgebreid met informatie van SC Twist,
zoals nieuws en activiteiten. Wil je optimaal op de hoogte blijven, dan is de app een must. Behalve voor
spelers is de app ook erg nuttig voor ouders en supporters. Voor bepaalde informatie is het nodig dat je de
app koppelt aan het e-mailadres dat bij S.C. Twist bekend is. Weet je niet precies welk adres dat is, of heb je
problemen met inloggen, vraag dan bij de ledenadministratie na welk adres we van je hebben.
De apps zijn te downloaden in de App Store (iPhone en iPad) en Google Play Store (Android). Je kunt de apps
vinden in de APP Store en Google Play Store, onder “KNKV Wedstrijdzaken App” of “HandbalNL App”.
De ontwikkelaar van beide apps is Sportlink Services.
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Schoolkorfbaltoernooi 9 oktober

Dit jaar is het schoolkorfbaltoernooi op het veld op woensdag 9 oktober. Voor het toernooi, voor de groepen
5 en 6, zijn we weer op zoek naar helpende handen:
- Scheidsrechters (6)
- Barmedewerkers (4)
- EHBO-ers (2)
Naar verwachting beginnen we om 13.00 uur (1e wedstrijd 13.30 uur) en zijn we rond half zes klaar. Ook als
je maar een gedeelte kunt helpen, ben je van harte welkom.
Tijdens het toernooi is er waarschijnlijk ook weer een clinic voor de groepen 1 t/m 4. Ook daarvoor zoeken
we nog ondersteuning.
Wil je meehelpen met dit fantastische evenement? Stuur dan even een mailtje naar a.romers@kpnplanet.nl.

Sponsoring vanuit je luie stoel
Wist je dat het sponsoren van S.C. Twist wel heel erg gemakkelijk is? Tenminste, als je weleens iets via internet bestelt. Via Sponsorkliks kun je bij tientallen websites - zoals Thuisbezorgd, Coolblue, Mediamarkt, Booking.com en Wehkamp - bestellen. Je betaalt gewoon dezelfde prijs als anders, alleen betaalt de webwinkel
een bedrag aan S.C. Twist. Het enige dat je daarvoor moet doen, is de website bezoeken via sponsorkliks. Dat
gaat heel eenvoudig:
1. Ga naar www.sctwist.nl en klik rechts op het logo van Sponsorkliks.

Of klik op deze link: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7157
2. Zoek jouw webwinkel en klik op het logo
3. Doe je bestelling!
Let op: je bestelt en betaalt direct bij de webwinkel. S.C. Twist en Sponsorkliks hebben geen inzage in je
bestelling. Gebruik alleen bovenstaande link, of die op de website, anders weet de webwinkel niet naar wie
het sponsorbedrag moet.
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Drankenhandel Janson B.V.
Spoorsingel 40 3134 XR Vlaardingen
Tel : 010-4348244 Fax: 010-4348731 info@jansondranken.nl
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Untitled-9 1

Geen geld
om mee te
doen?
Wij helpen!

4/10/2018 2:59:51 PM
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Als er thuis te weinig geld is, helpt het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
We betalen de contributie / het lesgeld
en eventueel de spullen zoals
sportkleding, dansschoenen en de huur
van een instrument.
Hoe werkt het?
Stap 1. Vraag aan de juf of meester, de
buurtsportcoach, schuldhulpverlener,
het sociaal wijkteam of hij/zij een
aanvraag voor u kan doen. Degene die
de aanvraag doet, noemen we
‘de intermediair’.
Stap 2. De intermediair doet, in overleg
met u, een aanvraag via
jeugdfondssportencultuur.nl.
Stap 3. De intermediair hoort meestal
binnen een week of de aanvraag
goedgekeurd of afgekeurd is en laat u
dat weten.
Stap 4. Als de aanvraag goedgekeurd
is, kunt u uw kind aanmelden bij de
sportclub, dans – of muziekschool of
organisatie waar uw kind op les wil.
Wij betalen de contributie / het lesgeld
direct aan de sportclub / lesgever.
U ontvangt zelf geen geld.

O-F-S&C-1

Meer weten?
jeugdfondssportencultuur.nl
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