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Het wedstrijdseizoen is inmiddels in volle gang. Na de springmaanden november en december zijn de trainers en trainsters en turners en 
turnsters druk bezig met de individuele meerkampwedstrijden. In alle wedstrijdgroepen en op alle niveaus zijn de eerste 
plaatsingswedstrijden achter de rug en deze waren zeer succesvol voor CSC'45. De turners en turnsters van CSC'45 hebben in de 
verschillende plaatsingswedstrijden, die overal in Friesland en daarbuiten werden gehouden, 'kilo's aan medailles' binnen gehaald!    
In maart 2018 is de tweede ronde van plaatsingswedstrijden dames turnen in het district Friesland van start gegaan. Op de site van CSC'45 
worden zoveel mogelijk van de wedstrijden waar CSC'45-ers aan deel nemen op de kalender vermeld. Ook vind je op de site onder het 
tabje Nieuws de wedstrijdverslagen, die door de trainers en trainsters worden opgesteld. CSC'45 heeft daarnaast een facebookpagina, 
waarop de meeste wedstrijden worden aangekondigd en de wedstrijdverslagen worden gedeeld.  

FLAMBOUW  

NIEUWSBRIEF VAN CSC'45 HEERENVEEN 
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Bestuur, commissies en  

ondersteunende functies CSC'45 

Voorzitter  

Wedstrijdcoördinator/ techn. zaken  

Martin Brandsma  

m.brandsma@csc45.nl  

Waarnemend Penningmeester  

Dennis Hulleman 

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 van der Schaar 

kleding@csc45.nl 

Sponsorcommissie  

Anneke van Gellekom, Susan Grooten, 

Monique de Jong, Grietje van der Wal  

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  

Titia van Althuis-Tolsma  

ledenadministratie@csc45.nl 

Beheer Website  

Eva Bal  

website@csc45.nl 

 

Werken bij CSC'45 

Vacatures 

 

 

Sponsor 

 

Bondscontributie 

CSC'45 Heerenveen is lid van de KNGU en betaalt voor al haar leden contributie  

voor dit lidmaatschap. Met ingang van 1 januari 2018 is de bondscontributie gewijzigd. 

Jeugdleden t/m 15 jaar:   € 5,35 per kwartaal (was € 6,35) 

Seniorleden 16 jaar en ouder:  € 6,55 per kwartaal (was € 6,35) 

De bondscontributie wordt door CSC'45 bij haar leden geïnd in de maanden februari, mei, augustus 

en november, tegelijk met de lescontributie.   

 

 
 

Wedstrijdkleding 

De turnsters uit de voorbereidende turnselectie, de recreatieturnsters en de  

jongens turners zijn dit wedstrijdseizoen 'in het nieuw gestoken'. De meisjes  

in prachtige, zwarte pakjes met een oranje bies en een flinke hoeveelheid  

 glitters en de jongens in een stoer en stijlvol pak  

 bestaande uit een oranje broek en een zwart shirt  

 met mooie, witte en oranje lijnen. De nieuwe outfits sluiten perfect aan  

 bij de turnkwaliteiten van onze turnsters en turners:  

 "strak, mooi en boordevol uitstraling!" 

 

 

2018/1 

Namens de voorzitter : Grutsk! 
Op het moment van schrijven zitten we midden in het wedstrijdseizoen. Voor  
een aantal leden verloopt dit minder goed dan verwacht of gehoopt, maar er  
zijn ook heel veel en heel goede resultaten te melden. En dan is grutsk niet alleen  
van toepassing op onze regionale en nationale toppers, maar op alle CSC'45-leden  
die op welke wijze dan ook een prestatie hebben weten neer te zetten.  
In april staat de Algemene Leden Vergadering gepland, die veelal niet druk bezet is. Toch is het 
van belang dat hierbij zo veel mogelijk leden aanwezig zijn, want als bestuur leggen we dan 
verantwoording af over het afgelopen jaar maar ook de plannen, de begroting en de inrichting voor 
2018 en verder zullen worden besproken. Graag zie ik u op 18 april a.s.! 
 

Snuffellessen georganiseerd door scoren voor Gezondheid Heerenveen 

In de week van 12 tot en met 16 maart 2018 konden kinderen uit Heerenveen e.o.  

meedoen aan een snuffelles gymnastiek in de verschillende gymzalen waar CSC'45  

de lessen verzorgt. De belangstelling was groot. We heten de nieuwe leden van  

harte welkom en wensen hen veel plezier tijdens de gymlessen. 

 

Hoe gaat CSC'45 om met jouw persoonsgegevens? 

Als je lid bent van CSC'45, dan heeft de vereniging een aantal  

persoonsgegevens van jou in haar bezit. CSC'45 gaat vertrouwelijk met deze  

gegevens om. Jouw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en veilig  

verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.  

Vanaf 25 mei 2018 is er sprake van een nieuwe wet, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Als vereniging krijgen we dan meer verplichtingen en moeten we 

kunnen aantonen dat we ons aan deze wet houden. Uiteraard vinden wij dit belangrijk en daarom 

zijn inmiddels ook twee personen bezig met het “AVG-proof” maken van onze vereniging. 

Lente....eindelijk 

Iedereen een fijn en gezellig weekend toegewenst. Geniet van het mooie weer!  
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