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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
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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Aanbieding
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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
18.00-19.15 - X2-1 (John/Shanti)
18.00-19.15 - X0-1 (Vincent/Sergey)
19.15-20.30 - M4-1 (Marieke)
19.15-20.30 - M8-1 (Chantal/Liesje)
20.30-21.45 - HS-1 (Peter/Michel)
Dinsdag
17.45-19.00 - X2-2 trainend (Imaad)
17.45-19.00 - J4-1 (Dejan)
19.00-20.15 - H2-1 (Marion)
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.

Woensdag
17.45-19.00 - M8-1 (Chantal/Liesje)
17.45-19.00 - J4-1 (Dejan)
19.00-20.15 - M4-1 (Marieke) - (halve zaal)
20.15-21.30 - DS-1 (zelf)
20.15-21.30 - HS Recreanten (zelf)
Donderdag
18.00-19.15 - X2-1 (John/Shanti)
18.00-19.15 - X0-1 (Vincent/Sergey)
19.15-20.30 - J8-1 (Erdal)
19.15-20.30 - H2-1 (Marion)
20.30-21.45 - HS-1 (Peter/Michel)
Vrijdag
19.00-20.15 - J8-1 (Erdal)

7

Vanaf 25 April gaan aangepaste trainingstijden in:
Opmerkingen
Maandag
18.00-19.15 – X2-1 (John/Shanti)
19.15-20.30 – M4-1 (Marieke)
19.15-20.30 – M8-1 (Chantal/Liesje)
20.30-21.45 – HS-1 (Peter/Michel)

Halve zaal
Halve zaal
Halve zaal
Hele zaal

Dinsdag
17.45-19.00 – X2-2 trainend (Imaad)
17.45-19.00 – J4-1 (Dejan)
19.00-20.15 – H2-1 (Marion)
20.15-21.30 – HS-2 (zelf)
20.15-21.30 – HS-3 (zelf)

Halve zaal
Halve zaal
Hele zaal
Halve zaal
Halve zaal

Woensdag
19.00-20.15 – recr vanaf U14 (Vincent/Liesje)
20.15-21.30 – DS-1 (zelf)
20.15-21.30 – HS Recreanten (zelf)

Halve zaal
Halve zaal
Halve zaal

27/4 niet, 4/5 ??
27/4 niet, 4/5 niet
27/4 niet

Donderdag
18.00-19.15 – X0-1 (Vincent/Sergey)
19.15-20.30 – J8-1 (Erdal)
20.30-21.45 – HS-1 (Peter/Michel)

Halve zaal
Halve zaal
Hele zaal

5/5 niet
5/5 niet
5/5 niet

Vrijdag
19.30-20.30 - Basketbal voor Ouders

Halve zaal

alleen 27/5
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16/5 niet
25/4 niet, 2/5 niet, 16/5 niet
16/5 niet
alleen op 9/5, 23/5

Basketbal voor Ouders

Ouders opgelet
Basketbal binnen Juventus is er voor jong en oud. Je kunt bij ons in een competitie spelen,
maar ook alleen trainen. Maar nu bieden wij ook basketbal aan voor ouders van (jeugd)
spelers en voor iedereen die (nader) wil kennismaken met het spel, technieken, en de
regels.
Het betekent dat er elke maand op een vrijdagavond een goed uur training wordt gegeven.
De drempel is laag, er zijn geen minimale eisen. Tijdens de training wordt o.a. geleerd om te
dribbelen, lay-up lopen, passen en schieten op de basket.
Samen lekker sportief basketballen zonder echte wedstrijden en ook niet elke week, maar
één keer per maand.
Enthousiast geworden? Stuur uw e-mail naar onze activiteitencoördinator: Emma Clark.
E-mail: activiteiten@sbv-juventus.nl
Voor een jaar training bij deze groep (9 trainingen tussen september en mei) vraagt de
vereniging een contributiebijdrage van € 45,00 euro per jaar. Dit is om de kosten voor de
zaalhuur en voor de contributie van de bond te dekken.
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De eerste training in 2016 is op vrijdag 16 september en we starten om 19:15 uur en
eindigen om 20:15 uur in Sporthal Oost. Om 19:00 zal de zaal geopend zijn en daarna zal de
kantine ook geopend worden. Denk aan goede sportkleding, sportschoenen e.d.
Alle trainingsdata zijn ook al bekend.
Eerste helft
 16-09-2016
 14-10-2016
 11-11-2016
 09-12-2016
Tweede helft
 20-01-2017
 10-02-2017
 17-03-2017
 21-04-2017
 19-05-2017
Aanmelden bij bovenstaand adres!
Sportieve groeten van de Activiteiten Commissie
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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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Globasket JU14

Voor een impressie, zie de foto’s op de website:
http://www.sbv-juventus.nl/fotos/globasket-u14-2016/
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Wist u dat?
De activiteiten commissie heel druk is geweest met het organiseren van nieuwe
activiteiten?
Het einde van het seizoen al bijna in zicht is?
Er ook zoiets bestaat als een Algemene Leden Vergadering (ALV)?
In het nieuwe seizoen een Halloween Disco voor U10 tot en met U14 is?
We met YorBody een samenwerking hebben voor fysiotherapie?
Er een aangepast trainingsschema in werking gaat vanaf 25 april?
Dit soort weetjes ook opgestuurd kunnen worden naar timeout@sbv-juventus.nl?
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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

14

