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Algemene Leden Vergadering
De laatste ledenvergadering van 2020 is succesvol verlopen
na een snelle verplaatsingactie in Microsoft Teams. De
opname is terug te kijken via het SharePoint Portal met je
Twins login zoals gewoonlijk. Aanvraag voor een account is
via de website mogelijk. De notulen zijn ook in datzelfde
portal terug te vinden.
Hoofdpunten:
▪ Tevredenheidsonderzoek
▪ Beleidsplan
▪ Presentatie Teams
▪ Barbezetting 2021
▪ Begroting
▪ Verlichting

Vacature Wedstrijdsecretariaat
Wij zoeken nog steeds een wedstrijdsecretaris voor de Honkbal. Deze verantwoordelijke taak doe je
samen met je Softbal Secretaris collega. Je verzorgt de planning voor de wedstrijden en
oefenwedstrijden van Twins. Vooral voorafgaand aan het seizoen is het wat drukker. Tijdens het
seizoen doe je vooral de wijzigingen (bij afgelasting). Je bent het aanspreekpunt voor andere clubs.
Lijkt je dit leuk om te doen? Laat het ons weten.

Bedankje trainers en coaches
Een moeilijk jaar met veel tegenslagen, aanpassingen, risico’s maar toch veel
doorzettingsvermogen. Vooral voor de spelers en coaches. Als bedankje voor de
tomeloze inzet brachten wij een kleinigheidje rond voor de coaches (met dank aan
Denise voor het regelen). Iets lekkers voor bij
de haard met Kerstmis. Coaches, Trainers,
Hulpouders en andere vrijwilligers die zich
hebben ingezet om iederen lekker te laten
spelen dit jaar; enorm bedankt!
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Trainingen Twins
De gemeente Oosterhout heeft vanwege de lockdown de zalen gesloten tot tenminste 19 januari
2021. Helemaal begrijpelijk en het zou best nog wel eens langer kunnen duren, omdat de piek pas
medio januari wordt verwacht.
Vanwege deze omstandigheden willen wij als bestuur graag onze leden onder voorwaarden in de
gelegenheid stellen om, indien de tempraturen en het weer het toelaten, buiten te trainen op ons
sportcomplex aan de Kasteeldreef.
Voor de senioren leden vanaf 18 jaar gelden wel de strengere COVID-19 regels, waarbij maar met 2
vaste personen mag worden getraind. Het is niet toegestaan dat trainers van groepjes wisselen of op
verschillende tijden diverse groepjes onder hun hoede hebben. Bij de senioren komt dit dan neer op
een individuele training met 2 personen. De trainer kan dan bijvoorbeeld aan het begin van de training
op grote afstand of aan de lijn zijn lesstof doorgeven. Graag ontvangt het bestuur een plan hoe de
trainer/coach deze training graag wil in
gaan vullen, zodat het bestuur kan zien
dat de training volgens de regels van
COVID-19 wordt gehouden. Daarna zal het
bestuur een terugkoppeling geven.
In overleg kan een training worden
aangevraagd op zaterdag of zondag via
Bestuur@Twins-SC.com, waarbij men in
principe op het gras kan trainen op het
honk- en softbalveld. Bij wijze van proef
zal ook op het jeugdveld de gravel kunnen worden gebruikt om groepstrainingen te houden.
Aangezien de gravel nauwelijks is te onderhouden in deze periode willen we eerst kijken hoe dit gaat.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat individueel kan worden getraind. Groepstrainingen staan
altijd onder verantwoordelijkheid van de trainer / coach.
Met deze mogelijkheid willen wij graag onze leden de gelegenheid bieden om tijdens deze toch al
moeilijke periode iedereen in beweging te houden.
Met bijzondere dank aan Alex om dit allemaal rond te krijgen.
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Winter opruiming
Sinds het einde van de competitie is de
terreincommissie in de maanden oktober / november
hard bezig geweest om weer alle bladeren te ruimen die
zijn gevallen. Ieder jaar weer een groot karwei waar de
nodige tijd in gaat zitten. Zelfs nu in december worden
de laatste blaadjes geruimd, zodat het terrein er weer
pico bello uitziet. Sinds december is de volgende stap
genomen met deze geweldige groep. Vorig jaar nog veel
uren verzet met onze nieuwe dug-outs, nu staan de
mannen weer iedere dinsdagavond en zaterdag klaar de
gehele keuken te renoveren. De gehele oude keuken is
er inmiddels uit gesloopt (zie foto’s), waarbij nu de
voorbereidingen worden getroffen om al het
leidingwerk in orde te maken.
Als dit gereed is wordt de keuken voorzien van een nieuwe tegelvloer en wanden. Dit betekent dat dus
ook niemand meer achter de bar mag komen met zijn sportschoenen! Zo nu en dan bij het uitkomen
van een Twins Talk zal een foto impressie worden gemaakt van de huidige toestand van de keuken.
Hierbij alvast een voorproefje van de sloop van
de keuken.
Ronald, Eric, Dick, Ron, Maurice, Albert, Perry,
Petja en Erik heel erg bedankt voor al die uren
die hier weer worden ingestoken. Niet te
vergeten Geert en Piet die overdag menig uurtje
te vinden zijn op het terrein.
Bijzonder dank ook aan Jan Maarten en
Benjamin voor de prima ondersteuning op het
gebied van het leidingenwerk en electra.
TOP werk mannen, om trots op te zijn!
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Deze nieuwsbrieven zijn ook terug te lezen op onze site

