
 

 

Beste Leden, ouders en verzorgers, 

Door een gesloten clubhuis lijkt het dat er weinig gebeurd. Het is daarom goed om te weten dat er 

achter de schermen gewerkt wordt aan het voortbestaan van Twins door de kosten te beperken en waar 

mogelijk subsidie te ontvangen. Verder zijn we bezig met een aantal sponsoracties voor de vereniging, 

maar daarover meer aan het einde van deze nieuwsbrief. Laten we beginnen met goed nieuws.  

Het kabinet heeft vorige week besloten dat sportkantines per 1 juli, onder voorwaarden, weer open 

mogen. De opening was oorspronkelijk per 1 september voorzien. Dit geldt echter niet voor kantines die 

door verenigingen zelf worden geëxploiteerd en dus ook niet voor ons helaas. In de versoepeling van de 

maatregelen is voor de sport ook opgenomen dat per 1 juni door de gehele leeftijdsgroep tot en met 18 

jaar de 1,5 meter tijdens de sportactiviteit zelf niet gehandhaafd hoeft te worden.  

Maatregelen voor honkbal- en softbalsport 

Het eerder gepubliceerde sportprotocol dat is opgesteld door het NOC*NSF met medewerking van de 

KNBSB is verder doorontwikkeld en gaat per juni in. De volledige versie vindt je hier. De belangrijkste 

onderdelen zijn: 

1. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten trainen. 
2. Met ingang van 1 juni mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding samen 

buiten trainen. De 1,5 meter regel is bij het sporten niet meer van toepassing. 
3. Sporters uit de groep 19+ mogen buiten trainen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand 

ertussen. 
4. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) 

trainingswedstrijdjes/-potjes zijn - binnen de eigen vereniging - mogelijk. Voor de groep 19+ 
dient daarbij de 1,5 meter maatregel in acht genomen te worden. 

5. De noodzaak om ballen tijdens de training te desinfecteren is verwijderd. 

Gezond verstand 

Het sportprotocol biedt je richtlijnen en adviezen hoe te handelen. Maar er zullen situaties in 
de praktijk zich voordoen, waarover het protocol niet direct duidelijkheid geeft. Ons advies 

https://www.knbsb.nl/media/uploads/sportspecifieke_aanvullingen_voor_honkbal-_en_softbalsport_op_sportprotocol_coronacrisis.pdf


daarop is om het gezonde verstand te blijven gebruiken. Mocht je desondanks toch met een 
vraag blijven zitten, neem dan contact op met het bestuur.  

Competitiewedstrijden 

De overheid heeft eerder aangekondigd dat competitiewedstrijden pas per 1 september mogen 
worden gespeeld. De KNBSB is actief in gesprek met NOC*NSF en de overheid om voor 
zomersporten een andere routekaart te hanteren waarin competitiewedstrijden voor 
honkbal/softbal wel eerder mogen worden gespeeld. We gooien de handdoek nog niet in de 
ring. Zodra er meer duidelijkheid is, laten we je dat natuurlijk direct weten. 

Clubhuis 

We willen niet anders dan de deuren weer open gooien. Bij gebrek aan wedstrijden in het weekend 

heeft dit natuurlijk weinig zin. Daarnaast dienen we een aantal maatregelen in acht te nemen en is het 

de vraag of het de investering waard is. Na de update van vanavond lijkt het er op dat we voorlopig nog 

dicht moeten blijven helaas. 

Loterij 

Zoals aangegeven zijn we hard bezig met een aantal 

initiatieven om te kijken hoe we zonder baromzet toch wat 

extra omzet kunnen genereren om het verschil op te vangen. 

Zo gaan we binnenkort een loterij organiseren zoals tijdens 

de beeballdag en de BATC en hebben we een handdoek actie.  

Bij de aanschaf van iedere handdoek gaat er 5 euro naar 

Twins. Een voorproefje zie je hiernaast. Deze is verkrijgbaar 

70 x 140 cm en 50 x 100 cm. 

 

Mocht je graag mee willen doen met de organisatie van de 

loterij of heb je suggesties voor een onderwerp? Dan horen 

wij dat graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuurs, 

bestuur@twins-sc.com 

 

Deze nieuwsbrieven zijn ook terug te lezen op onze site 
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