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21 Juni 2020 

 

Beste Leden, ouders en verzorgers, 

Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met veel updates, acties en nieuws. 

Handdoekenactie! 
Heb je het al voorbij zien komen op social media? De handdoeken zijn NU te koop!  

Scoor er nu één of meer en steun meteen je club. BESTEL HIER  

 

 

https://www.myclubstore.eu/clubs/twins/
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e-League 

Terwijl er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een lobby die moet bewerkstelligen dat er vóór 1 

september weer echt gespeeld kan worden, heeft de KNBSB in samenwerking met de verenigingen de 

eerste editie van de Hoofdklasse e-League in de steigers gezet, die afgelopen vrijdag van start is gegaan. 

Het is de ideale manier om deze competitie-loze periode toch de honkbal fan te voorzien van mooie 

wedstrijden en leuke content. 

In de eerste editie van deze e-League wordt elke Hoofdklassevereniging vertegenwoordigd door een van 

zijn spelers. Voor Twins Oosterhout speelt Ruendrick Piternella mee. Abonneer voor het Youtube-kanaal 

van de KNBSB om notificaties van de live stream te ontvangen en de wedstrijden te volgen. Het 

volledige wedstrijdschema vind je hier. 

  

Kantine 
Het kabinet heeft in de planning staan om versoepeling van de coronamaatregelen voor de sport per 1 

juli door te voeren. Op 24 juni zal het kabinet deze maatregelen bekend maken in een persconferentie. 

Onder voorbehoud van de versoepelingen die het kabinet op 24 juni bekend zal maken,  staan hieronder 

enkele belangrijke aanvullingen of opvallende zaken t.o.v. het huidig protocol. 

• Per 15 juni kunnen honkballers en softballers weer gebruikmaken van gemeenschappelijke was- 

en doucheruimten gelegen bij de accommodatie , mits deze minimaal eenmaal per dag worden 

schoongemaakt. Het aantal personen in de was-, douche- en/of toiletruimtes moet beperkt 

blijven, zodat bezoekers altijd 1,5 meter afstand kunnen houden. 

• Sportkantines  mogen op sportlocaties weer open vanaf 1 juli. De protocollen van de Koninklijke 

Horeca Nederland zijn hierin leidend. Het bestuur zal de komende tijd beoordelen of en hoe de 

kantine weer open kan. Ook zal er contact opgenomen worden met de gemeente, die eventuele 

aanvullende voorwaarden kan vragen. 

Mocht woensdag blijken dat de bepalingen toch anders zijn dan sturen we hier een update over! 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCkNHK8wWY5e7eoY5delncbQ
https://www.youtube.com/channel/UCkNHK8wWY5e7eoY5delncbQ
https://www.honkbalsite.com/hoofdklasse-e-league/
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar
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Regionaal Topsport Centrum (RTC) Softbal, Blue 

Angels 

De KNBSB heeft Blue Angels aangesteld als Regionaal Topsport Centrum (RTC) voor softbal in 
Zuidwest Nederland. Dat betekent dat zij, in samenwerking met de KNBSB en het CTO, een 
topsoftbal opleidingsprogramma starten voor ambitieus jong talent uit Brabant, Zeeland en 
Zuid-Holland. Meer informatie is hier te vinden 

 

Vriendenloterij 
Zoals een aantal van jullie zullen herinneren doet 

Twins jaarlijks een actie met de vriendenloterij. Door 

deelname kun je leuke prijzen winnen, steun je goede 

doelen en steun je je club.  

Mocht je (weer) mee willen doen, laat dit dan even weten met een mailtje naar info@twins-sc.com en 

geef het nummer door waarop je gebeld wilt worden. We laten je dan zo snel mogelijk weten wanneer 

de actie start. 

 

Diverse data en evenementen 

 

Onderwerp Datum Tijd 

Overleg softbalcoaches Woensdag 24 Juni  20:15 - 22:00 

Overleg Honkbal 
Technische Commissie 

Donderdag 25 Juni Ntb. 

Bestuursvergadering Maandag 6 Juli 20.00-22.00 
   
    

 

https://www.blueangels.nl/rtc/
mailto:info@twins-sc.com
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Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuurs, 

bestuur@twins-sc.com 

 

Deze nieuwsbrieven zijn ook terug te lezen op onze site 

 

 

Acties van onze Sponsoren 

 

 

Verkoop je je huis? Maak kans om de kosten terug te winnen! 

 

 

 

Leden, maar ook hun vrienden, familie en/of bekenden kunnen geld verdienen voor uw 
verenigingskas. Iedereen die via WitteWoning Makelaars Oosterhout een huis verkoopt en via 
ons kantoor passeert bij de notaris, sponsoren wij de verenigingskas met een bedrag van € 
250,00 !  Meer informatie hier 

mailto:bestuur@twins-sc.com
https://twins-sc.com/news/nieuwsbrief/
https://twins-sc.com/verkoop-je-je-huis-maak-kans-om-de-kosten-terug-te-winnen/

