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Nieuwsbrief S.V. Twedo 
 

Wist u dat? 

 De Blokhut is opgeknapt door vrijwilligers ! 

 De kleedkamers ook door hen zijn gerenoveerd! 

 Er tv’s in de kantine zijn waarop de kleedkamers/veld indeling, uitslagen enz. te zien zijn. 

Dit mogelijk is gemaakt door De Bingo en Club van 100! 

 Wij dit jaar veel nieuwe sponsoren hebben mogen verwelkomen. Hierdoor de contributie laag 

blijft. Denkt u bij u aankopen ook aan onze sponsoren?!  

 De site is vernieuwd! U vindt hier onder andere:    

Algemene informatie. 

Informatie over de wedstrijden.  

Geplande activiteiten.  

Emailadressen van de verschillen afdelingen binnen S.V. Twedo. 

Huishoudelijk Regelement. 

Zaken m.b.t. het lidmaatschap. Denk aan kleding, contributie, adreswijziging, enz. 

 Wij op zoek zijn naar vrijwilligers voor de activiteitencommissie, omdat de huidige commissie 

stopt. Er dan geen activiteiten georganiseerd worden. Denk aan patattoernooi, E en F 

Weekend, Potgrondactie, Anytime Toernooi. Wij zoeken +/- 6 personen. Belangstelling? Meld 

u aan via info@twedo.nl 

 Verder zijn wij ook nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de schoonmaak op de 

maandagochtend. Wij beginnen ronde klok van 9 uur met een kopje koffie en zijn rond 11 uur 

klaar. Opgaven kan via geraldine.harmsen@ziggo.nl of via adri.scholten@gmail.com 

Het gaat om 1 keer per vier weken. Wij hopen op veel reacties. 

 

 Teletekstpagina 329 dit jaar uit de lucht gaat! Dus de site en app ons van informatie voorzien! 

Het dus heel belangrijk is dat uw gegevens goed in het ledenbestand staan. Vooral uw email. 

Geef dit door aan de ledenadministratie.  

 Er op veler verzoek er binnen korte tijd een pinautomaat in de kantine komt!  

 

        

 

Beste voetballeden/Ouders en verzorgers, 

Van verschillende kanten bereikte ons het bericht dat er 

onder de leden onduidelijkheden waren over verschillende 

zaken en/of regels. Vandaar deze nieuwsbrief.  

Wij hopen dan ook dat u deze brief aandachtig leest en dat 

wij een stuk onduidelijkheid wegnemen en dat wij op uw 

hulp mogen rekenen! 

 

 

Geplande evenementen:  

16-3-2019 

Potgrondactie 

Vrijwilligersavond 

1-6-2019 

Familiedag 
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