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Christelijke Sport Club 1945 

SOCIAAL JAARVERSLAG 2022  
 

 
Bestuur 
Van 1 januari t/m 31 december 2022 had het bestuur de volgende samenstelling, waarbij 
bestuursleden gedurende het jaar zijn stopt (rood): 
 
Voorzitter:      Wichard Weitenberg 
       Irene Bijsterbosch 
Secretariaat:      Hiltje Schuiling 
       Sylvia Woudstra 
Penningmeester  Yvonne van Ginkel 
        Titia van Althuis - Tolsma 
Personeelszaken:     Hiltje Schuiling 
       Dagmar Dijkstra 
Algemeen bestuurslid:    Martin Brandsma 
Bestuur ondersteunende taken voor 
de dagelijkse administratie / penningmeester: Titia van Althuis - Tolsma 
 
 
Nevenfuncties en commissie 
 
Wedstrijdsecretariaat + technische zaken: Titia van Althuis - Tolsma  

Martin Brandsma 
Wichard Weitenberg 

 
Ledenadministratie:     Titia van Althuis - Tolsma 
       Sylvia Woudstra  
 
Notulist:      Joke Voorintholt 
 
Decembercommissie     vacant 
 
Kledingcommissie     vacant 
 
Sponsorcommissie     vacant 
 
Wedstrijdcommissie     Martin Brandsma 
       Titia van Althuis-Tolsma 
        
Webbeheer      Eva Bal 
 
Flambouw      Eva Bal 
 
 
Het bestuur is in 2022 in totaal 11 keer bij elkaar geweest. 
 
 



 
 
Ledenaantal:  
  
Dit jaar hebben we alles op alles gezet om weer meer leden te kunnen inschrijven. In de 2e helft van 
2022 heeft Jarne Schutrup de meeste basisscholen bezocht en gymlessen verzorgt om CSC’45 onder 
de aandacht te brengen.  
  
Het ledental in 2022 was op 1 februari 159 sportende leden.  
Het ledental in 2022 was op 31 december 189 sportende leden.  
  
  
De leiding bestond op 1 januari 2022 uit:  
  
Marijke Boes   Turnen Dames  3e t/m 6e Divisie 12 jaar e.o.  
Jarne Schutrup   Turnen Heren  alle leeftijden  
Titia van Althuis-Tolsma  Turnen Dames  3e en 4e Divisie 6 t/m 12 jaar   

 Voorbereidende Turnselectie: Pre-instap 6 en 7 jaar  
Mireille Eindhoven   Turnen Dames  5e en 6e Divisie 6 t/m 12 jaar  
Emmely Evers   Turnen Dames  5e en 6e Divisie 12 jaar e.o. 

 Groepsspringen  
Eva Bal   Groepsspringen  
Olaf Larsen            Kleutergym   Jongens/meisjesgym t/m 12 jaar  
Bibi de Jonge   Keep Fit  
Brigitte Spierings   55+ In beweging  
Vincent Witteveen   Springgroep  
  
De lessen:  
  
55+ in beweging:  
De lessen 55+ In beweging vinden plaats op woensdagmiddag in de gymzaal van basisschool Het 
Vogelnest, onder leiding van Brigitte Spierings. Ook wandelen en meedoen met de prikactie hield 
deze groep in beweging.  
  
Keep Fit:  
Op maandagavond wordt er, onder toezicht van Bibi de Jonge, een sportief uur geboden voor 35-
plussers. In dit uur wordt er o.a. aan krachttraining, conditietraining, aerobic en spel gedaan. Deze 
vinden plaats in de gymzaal van basisschool de Ekke de Haan. Ook hier werd gewandeld en 
meegedaan met de prikactie in Heerenveen om elkaar te kunnen blijven ontmoeten.  
  
Peuter/kleutergroepen:  
Op maandagmiddag gymt er een groep (3,5 jr t/m groep 2) in de gymzaal van de Van Maasdijkschool 
onder leiding van Olaf Larsen. Op woensdagmiddag gymt er een groep (3,5 jr t/m groep 2) in de 
gymzaal van de Ekke de Haanschool onder leiding van Olaf Larsen. Op donderdag wordt ook door 
Olaf aan kinderen van 3,5 jaar t/m groep 2 lesgegeven in de Spil. De springgroep van Eva is helaas 
na een pilot in augustus 2022 na een paar weken gestopt door privéomstandigheden.  
  
Jongensgroep vanaf groep 3  
Deze training wordt door Jarne Schutrup gegeven en is opgezet als kweekvijver voor het heren 
turnen. Deze training is op de woensdagmiddag in Sportstad en bedoeld voor jongens zich iets 
minder op spel en wat meer op het turnen willen richten.    
  
Recreatiegroepen:  
Op maandagmiddag geeft Olaf Larsen les aan kinderen van groep 3 t/m 6  (jongens en meisjes) in de 
Van Maasdijkschool en op woensdagmiddag in de Ekke de Haanschool. Tijdens de training wordt ook 



aandacht besteed aan groepsspringen. Op donderdagmiddag geeft Olaf Larsen les aan kinderen van 
groep 3 t/m 8 in de Spil.   
   
Voorbereidende Turnselectie:  
Meisjes die geselecteerd worden vanuit de recreatieve groepen leren in de Voorbereidende 
Turnselectie de basisvaardigheden die nodig zijn om voor de turnselectie in aanmerking te komen. Dit 
onder leiding van Titia van Althuis – Tolsma, 2x2 uren per week.   
  
Wedstijd selectiegroep:  
Naast de dames/meisjes selectiegroepen o.l.v. Marijke Boes, en Titia van Althuis – Tolsma, traint er 
ook een jongensgroep o.l.v. Jarne Schutrup in de Epke Zonderland turnhal van Sportstad 
Heerenveen.   
  
Recreatie Wedstrijdgroep:  
Onder leiding van Mireille van Eindhoven en Emmely Evers trainen deze meisjes 2 uur op maandag- 
en/of donderdagmiddag en krijgen hier wedstrijdstof aangeboden op hun niveau. Dit is een leuke 
groep waarmee de vereniging hoopt dat meisjes die niet doorstromen naar de turnhal, toch kunnen 
en willen blijven gymmen met hun leeftijdsgenoten.   
  
Springgroep:  
Het groepsspringen stond onder leiding van Vincent Witteveen. Deze groep, die uit 4 leden bestond, 
is helaas in de zomer van 2022 gestopt omdat het financieel niet meer haalbaar was.  
  
Volleybal:  
De heren trainen waar mogelijk op donderdagavond in de gymzaal van de Ekke de Haanschool.  
  
  
Wedstrijden in 2022:   
In 2022 zijn de eerste wedstrijden weer georganiseerd na de twee coronajaren. Zoals gebruikelijk 
worden de leden van CSC’45 ingeschreven voor de verschillende niveaus en zijn er wisselende 
resultaten behaald.  
  
 
Juryleden:  
Onze vereniging kent op dit moment op verschillende niveaus juryleden, zowel binnen het Turnen 
Dames, Turnen Heren als het Groepsspringen. Binnen de huidige groep nemen doorlopend enkele 
juryleden deel aan cursussen om zo ook te kunnen jureren op een hoger niveau.   
Het werven van nieuwe juryleden blijft echter belangrijk, gezien het groeiende aantal deelnemers aan 
wedstrijden. Regelmatig worden ouders gevraagd om een jurycursus te gaan volgen.    
  
  
Nieuwsbrief:  
  
De digitale nieuwsbrief genaamd Flambouw is 6 keer uitgebracht in 2022. De nieuwsbrief wordt 
redactioneel verzorgd door Eva Bal.   
De nieuwsbrief is vorig jaar (2022) zes keer verschenen, zie ook website 
(https://csc45.nl/nieuwsbrieven-csc45/).  
  
Januari 2022:   noodoproep nieuw bestuur  
Februari 2022 - 1:  sponsoracties  
Februari 2022 - 2:  Poiesz: jeugdsponsoractie  
Februari 2022:  agendapunten ALV  
Oktober 2022:  borreltassenactie, nieuwe bestuursleden en nog meer  
November 2022:  nogmaals borreltassenactie  
   

https://csc45.nl/nieuwsbrieven-csc45/
https://mailchi.mp/526bd260b513/nieuwsbriefcsc45-januari-2022
https://mailchi.mp/497ab40f3a9b/nieuwsbriefcsc45-februari2022
https://mailchi.mp/d5e2b5b568ea/nieuwsbriefcsc45-febr22-herhaalde-oproep
https://mailchi.mp/862c7bf7a56a/nieuwsbriefcsc45-agenda-alv-060422
https://mailchi.mp/961e968db8f4/nieuwsbriefcsc45-borreltassenactie2022
https://mailchi.mp/28132b497e76/nieuwsbriefcsc45-borreltassenactie2022-15600074


Website:  
  
Eva Bal zet zich in om de website zo up-to-date mogelijk te houden. In 2022 zijn er twintig 
nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Daarnaast is op Facebook dertig keer een bericht 
gedeeld. Dit zijn in ieder geval de nieuwsberichten van de website van CSC'45, maar ook 
aankondigingen van wedstrijden, oproepen e.d.  
  
  
Sponsoringsprojecten:   
  
Vanuit het bestuur zijn een aantal sponsoracties uitgezet, om ons financieel te ondersteunen. Helaas 
was er geen sponsorcommissie om dat aan over te laten. Het is wel gelukt om via onderstaande geld 
binnen te halen:  
  
 GroteClubActie   
 Tassenactie  
 Rabobank  
 De sponsoren en vrienden van CSC’45  
Door het schoonhouden van 2 gebieden in Heerenveen door middel van de gemeentelijke ‘prik-acties’ 
zorgen we als club ook voor een bijdrage aan een schoner milieu én dit levert de club ook een 
financiële vergoeding op.  
  
 
Vertrouwenspersoon:  
  
In 2022 is geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon.  
De vertrouwenspersoon heeft aangegeven met ingang van 1 januari 2023 te stoppen. Er wordt 
gezocht naar een opvolger. Totdat er een opvolger is gevonden kunnen de leden zich wenden tot de 
vertrouwenspersonen van de KNGU. Verwijzingen naar deze personen zijn op de website te vinden.  
 

https://www.facebook.com/csc45/

