Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning

1964 - 2015

De Time Out is het clubblad van S.B.V. Juventus. Hierin vind je nuttige en luchtige
informatie over je vereniging.
Bijdragen kunnen gemaild worden naar:

timeout@sbv-juventus.nl

Als je bijdrage binnenkomt wanneer de volgende Time Out al gemaakt is, dan komt het
automatisch in de volgende uitgave.
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Onze Sponsoren
Sima Sport

http://sima-sport.nl

Latina Vertalingen

latina.vertalingen@kabelfoon.nl

IZsign

http://izsign.nl

Renza Airflow Solutions

erdal@renza-airflow.nl

HAM Schilders

http://www.ham-schilders.nl

Ook sponsor worden? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:
sponsoring@sbv-juventus.nl
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Grote Clubactie
Net zoals voorgaande jaren is er bij de Grote Clubactie binnen de vereniging een kleine
competitie uitgeschreven voor het jeugdlid met de meeste verkochte loten. Ook net zoals
voorgaande jaren kwam de winnaar uit XU12-1.
Door sponsoring van Latina Vertalingen waren we in staat om een top 3 te maken dit jaar
en daar leuke prijsjes aan te koppelen, gegeven in een echte Juventus tas.

De uitslag was als volgt:
1. Jasper Sporken (XU12-1) met 26 loten
2. Dylan Timmers (XU12-1) met 17 loten
3. Dean Bobanovic (XU12-1) met 14 loten
Gefeliciteerd jongens!

De totale omzet voor de vereniging was deze keer €505,05. Bedankt aan alle verkopers voor
jullie inzet en aan alle kopers voor uw steun.
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Vrijwilligers Gezocht
Hierbij vragen wij alle leden, ouders van leden en allen die zich voor ons kunnen en
willen inzetten, zich op te geven als vrijwilliger of organisator van een evenement
komend seizoen!
Denk dan aan het organiseren of helpen bij bijvoorbeeld het mixtoernooi, een
Jeugdtoernooi, Kaartavond, een Dartavond, de kantine bemannen tijdens wedstrijden, etc.
Ideeën voor activiteiten zijn er genoeg, maar we zoeken nu nog de daadkracht! Advies en
ondersteuning kan men krijgen van de huidige vrijwilligers. Zij kunnen en willen adviseren,
maar hebben geen tijd om dergelijke activiteiten op touw te zetten naast hun huidige en
veelal bestaande taken.
Het gaat om het belang van de club!
Alle hulp is welkom!
U kunt zich opgeven bij activiteiten@sbv-juventus.nl
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Trainingen
De trainingen van je eigen team zijn te vinden op de website:
http://www.sbv-juventus.nl/trainingen
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

18.00-19.15 – X2-1
(John/Shanti)
18.00-19.15 – J8-1
(Erdal/Pedro)
19.15-20.30 – M4-1
(Marieke)
19.15-20.30 – M8-1
(Chantal/Liesje)
20.30-22.00 – HS-1
(Peter/Michel)

17.45-19.00 – X2-2
trainend (Imaad)
17.45-19.00 – J4-1
(Dejan)
19.00-20.15 – H2-1
(Marion)

17.45-19.00 – M8-1
(Chantal/Liesje)
17.45-19.00 – J4-1
(Dejan)
19.00-20.15 – M4-1
(Marieke)
19.00-20.15 – X14 t/m
X18 (verschillend)
20.15-21.30 – DS-1
(zelf)
20.15-21.30 – HS
Recreanten (zelf)

18.00-19.15 – X2-1
(John/Shanti)
18.00-19.15 – X0-1
(Vincent/Sergey)
19.15-20.30 – J8-1
(Erdal/Pedro)
19.15-20.30 – H2-1
(Marion)
20.30-21.45 – HS-1
(Peter/Michel)

20.15-21.30 – HS-2
(zelf)
20.15-21.30 – HS-3
(zelf)

Kun je niet komen, meld dit dan tijdig bij je trainer op de afgesproken manier. Dan kunnen
de trainers daar hun trainingen op afstemmen.
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Team uitje

We zijn met zo’n 50 leden, ouders, broers en zussen naar de wedstrijd Challenge Sports
Rotterdam tegen ZZ Leiden geweest (10-10-2015). Juventus was goed vertegenwoordigd
met jeugd variërend van U10 tot U18. Onze U12 mocht net zoals vorig jaar mee oplopen
voor de wedstrijd. Tijdens het veld aflopen kwam de Event Manager van Rotterdam naar
ons toe met de vraag of iemand van U12 wilde dweilen tijdens de wedstrijd omdat ze er
één te kort kwamen. Vitalino zei direct ja en moest een paar keer goed aan de bak met zijn
dweil!
Iedere keer dat de scheidsrechter
vroeg om zijn hulp zat onze
tribune met vol volume hem aan
te moedigen. Het was weer een
leuke avond. Volgende keer met
nog meer, dan hebben we een
nog grotere tribune ;)
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Sponsorkliks
We zijn aangesloten bij Sponsorkliks, maar wat is dit nu precies?
Van Sponsorkliks.com:
“SponsorKliks is het grootste affiliatenetwerk voor (sport)verenigingen, sporters, scholen,
goede doelen en overige non-profitorganisaties en laat leden en supporters gratis
sponsoren.
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Juventus, zonder dat het
u een cent extra kost!
Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a.
Thuisbezorgd en Juventus ontvangt geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het
menu (zie link onderin) kunt u tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage van
het aankoopbedrag gaat dan ook naar Juventus. En nogmaals, het kost u niets extra!
Wilt u Juventus ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor
Juventus directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen?
Vertel dit daarom door aan andere mensen die Juventus een warm hart toedragen.”
Op onze website staan een paar populaire webshops, maar daaronder staat ook een link
naar het volledige aanbod. Mocht u een aankoop via internet willen doen, ga dan via
Sponsorkliks zodat de vereniging steun krijgt. Ieder klein beetje helpt!

http://www.sponsorkliks.com/partners.php?club=4130&v=website&cn=nl&ln=nl
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Wist u dat?
De kantine weer in gebruik is sinds dit seizoen?
We daardoor ook bijna een dart vereniging kunnen oprichten?
Er vanaf januari ook een U10 team competitie gaat spelen?
We een chronisch tekort hebben aan publiek?
De coaches allemaal hetzelfde gekleed zijn in de toekomst?
We een webshop hebben waar je allerlei Juventus spullen kan kopen?
Betalen met je pinpas in de kantine ook mogelijk is?
Enthousiaste ouders/partners op vrijdagen hun best doen om ook te leren basketballen?
Er altijd meer plek is voor zulke enthousiaste mensen?
Er binnenkort weer een spelletjesavond voor 18+ in de kantine is?
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Handige Links
Website

http://www.sbv-juventus.nl

Webshop

http://sbv-juventus.biedmeer.nl

Facebook

https://www.facebook.com/juventusschiedam

NBB Afdeling West

http://www.basketball.nl/afdelingen/west
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