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Een nieuwe nieuwsbrief 

Flambouw, een nieuwe layout, maar een nieuwsbrief met -zoals je gewend bent- de meest opvallende belevenissen en bijzondere 

ervaringen van het afgelopen kwartaal en de aanstaande gebeurtenissen voor het komende kwartaal. Houd je agenda maar bij de hand, 

want de volgende turnwedstrijden staan op de planning en supporters zijn altijd welkom: 

* 6 mei 2017   3e halve finale turnen dames in Rotterdam 

* Fries Kampioenschap  6 mei 2017 wedstrijdgroep II in Leeuwarden   /  20 mei 2017 wedstrijdgroep IV in Damwoude  

   13 mei 2017 wedstrijdgroep III in Harkema    /  17 juni 2017 wedstrijdgroep V in Joure 
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Bestuur, commissies en  

ondersteunende functies CSC'45 

Voorzitter  

Wedstrijdcoördinator/ techn. zaken  

Martin Brandsma  

m.brandsma@csc45.nl  

Waarnemend Penningmeester  

Heleen de Jong  

penningmeester@csc45.nl  

Secretariaat 

Saskia Hulleman  

secretariaat@csc45.nl  

Personeelszaken  

Anita Hettinga  

personeel@csc45.nl  

Algemeen lid 

Dennis Hulleman 

bestuurslid@csc45.nl 

 

Kledingcommissie 

Catrienka Rispens en Yvonne Haanstra 

kleding@csc45.nl 

Sponsorcommissie  

Nader in te vullen  

sponsoring@csc45.nl  

Flambouw/Oudercommissie 

Eva Bal en Anita Hettinga 

flambouw@csc45.nl 

Decembercommissie 

Ella Claus-van der Klok, Esther Oud,  

Evgeniya Weitenberg 

december@csc45.nl 

Wedstrijdcommissie 

Martin Brandsma, Titia van Althuis-

Tolsma, Samira Maliepaard 

wedstrijden@csc45.nl 

 

Ledenadministratie  

Saskia Ypma  

ledenadministratie@csc45.nl 

Beheer Website  

Johan Smit  

website@csc45.nl 

 

Werken bij CSC'45 

Vacatures 

 

 

Sponsor 

 

 

Poiesz Jeugdsponsoractie 

Dit jaar mocht CSC'45 weer mee doen aan de Poiesz jeugdsponsoractie. Bij  

supermarkt Poiesz in de Greiden konden sponsormunten in de koker van CSC'45  

gedaan worden, die  gezamenlijk een bepaald sponsorbedrag opleverden.  

Op 4 maart jl. hebben enkele turnsters van CSC'45 het  boodschappen doen bij  

de Poiesz heel gezellig gemaakt door de actieproducten enthousiast aan te  

prijzen aan het winkelend publiek. Op vrijdag 7 april jl. mochten de meiden naar  

het groots opgezette jeugdsponsorgala in het FEC te Leeuwarden. Hier traden 4U, O'g3ne en 

Monique Smit op. Na deze spetterende optredens namen ze de cheque in ontvangst met een bedrag  

van wel € 965,00!!  

Van de voorzitter 

Voorjaar? 

Beste leden, wanneer ik naar buiten kijk lijkt het momenteel meer herfst of winter dan  

voorjaar. Het regent, de temperatuur laat ons in de steek en toch is het al mei.....  

Maar er is hoop: in de natuur is een groene waas te ontwaarden van de nieuwe blaadjes  

die aanstonds de bomen weer zullen  kleuren. Zo voelt het momenteel ook als verantwoordelijke 

voorzitter binnen onze vereniging. Met veel moeite hebben we het bestuur weer bijna compleet en 

is een commissiestructuur opgezet waarmee de het komende seizoen de vereniging met frisse moed 

de vereniging kunnen kleuren. Vrijwilligers, alvast bedankt hiervoor. Het wedstrijdseizoen is al weer 

halverwege en als vereniging hebben we ons binnen de regio weer op de kaart kunnen zetten met 

goede resultaten. Tijdens de tweede plaatsingswedstrijd van wedstrijdgroep 5 in Nieuwehorne heb 

ik diverse complimenten mogen ontvangen en dat maakt dat we trots kunnen zijn op onze 

vereniging! 

Wijzigingen in het bestuur / penningmeester gezocht!! 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 maart jl. hebben Susan  

Grooten (secretariaat en kleding) en Heleen de Jong (penningmeesterschap en  

ledenadministratie) aangegeven dat zij hun bestuursfunctie na meer dan 3 jaar trouwe dienst gaan 

neerleggen. Het secretariaat is inmiddels overgenomen door Saskia Hulleman, moeder van Roos 

Hulleman uit de 1e talentengroep van trainster Sarah. Voor het penningmeesterschap is CSC'45 nog 

druk op zoek naar een nieuw bestuurslid. Tot aan de zomervakantie vervult Heleen de Jong deze rol 

nog als waarnemend penningmeester. Dus bij deze een dringende oproep aan iedereen die  

affiniteit heeft met cijfers! Heb je vragen over het penningmeesterschap, bijvoorbeeld wat de 

taken zijn en hoeveel tijd het in beslag neemt, dan kun je deze per mail stellen  

(penningmeester@csc45.nl). De post Personeelszaken is vanaf nu in handen van Anita Hettinga, 

moeder van Susan van der Meer uit de 2e talentengroep van trainster Titia. De ledenadministratie is 

in handen van Saskia Ypma, moeder van Mikki (2e talentengroep) en de nieuwe notuliste is Joke 

Voorintholt. Joke sport bij Keep fit. Verder zijn er commissies opgericht, met als doel de taken over 

meerdere mensen te verdelen, zodat de verschillende vrijwilligersposten goed behapbaar zijn.  

Nieuws vanuit de turnhal 

De plaatsingswedstrijden voor de turnsters en turners van CSC'45 hebben vrijwel allemaal al 

plaatsgevonden. Op zowel regionaal als nationaal niveau timmert onze club flink aan  

de weg. Een flink aantal turnsters van CSC'45 heeft zich inmiddels verzekerd van  

doorstroming naar het FK, onder de turners en turnsters is zelfs deelname aan de  

landelijke finale al een feit, terwijl er bij het dames turnen ook nog deelneemsters in  

de race zijn voor medailles bij de toestelfinales.   
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https://www.csc45.nl/werken-bij/
https://www.poiesz-supermarkten.nl/jeugd-sponsor-gala-2017
http://www.siton.nl/

