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Seizoen 2016/2017 is afgelopen. De voorzitter van CSC'45 is inmiddels met vakantie, samen met de kinderen die dit jaar hun diploma 
hebben behaald. Met het behaalde papiertje op zak, ligt zo’n bedje aan het zwembad extra lekker. Binnen onze vereniging zijn dit seizoen 
ook mooie resultaten behaald. Zowel  binnen de gymzalen als in de turnhal zien we dat onze leden het optimale uit zichzelf halen zowel op 
individueel niveau als in teamverband. Ook het organiseren van de clubkampioenschappen was een “fijn staaltje” van teamwork. Een 
enthousiaste groep mensen die van zo’n middag een succes maakt. Daar mogen we als vereniging trots op zijn! De komende weken zijn 
bedoeld om lekker uit te rusten, te bezinnen op het leven en weer nieuwe energie op te doen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en 
zien jullie graag komend seizoen weer boordevol energie terug! 

 

 

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  

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  

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  

Saskia Ypma  

ledenadministratie@csc45.nl 

Beheer Website  

Johan Smit  

website@csc45.nl 

 

Werken bij CSC'45 

Vacatures 

 

 

Sponsor 

 

Eremetaal 
Het afgelopen jaar hebben weer veel jongens en meisjes van CSC'45 meegedaan aan verschillende 
regionale en nationale, individuele en teamwedstrijden. Naast spannende, mooie en gezellige 
momenten leverden deze wedstrijden ook nog eens vele podiumplaatsen op. Als je alle bronzen, 
zilveren en gouden medailles die tijdens de wedstrijden in het seizoen 2016/2017 zijn behaald (incl. 
die van de clubwedstrijd) op een weegschaal zou leggen, dan gaf de wijzer zeker zo'n 5 kilo aan 
eremetaal aan. En dat is best bijzonder! 

Clubwedstrijd 

Op zaterdag 8 juli jl. vond de jaarlijkse clubwedstrijd plaats in het Epke Zonderland Turncentrum. 
Deze clubwedstrijd is in het leven geroepen om met name de leden van de gym- en 
recreatiegroepen een leuke seizoensafsluiting te bieden en om hen een echte wedstrijd  
te laten ervaren. Hoe fijn is het om je vader, moeder, opa en/of oma te  laten zien wat  
je het afgelopen jaar allemaal hebt geleerd en na afloop ook nog eens een welverdiende 
medaille te krijgen?!  

 

2017/2 

Mijn naam is Joke Voorintholt. Er is mij gevraagd om iets te vertellen wat ik doe bij/voor CSC'45 
Heerenveen. Vanaf vorig jaar september zit ik in het bestuur van CSC'45 als notulist.  
Van elke bestuursvergadering stel ik de notulen op. Het zijn goede en gezellige  
vergaderingen, waar van alles dat met CSC'45 te maken heeft wordt besproken.   
Dit is mijn 2e keer als notulist. Een aantal jaren geleden, van 2008  tot 2011, ben ik ook notulist 
geweest voor CSC'45. Toen werd er nog bij een bestuurslid thuis vergaderd, nu is dat in Sportstad. 
Onze twee kinderen hebben beide bij CSC'45 gegymd en geturnd en ik zit al heel wat jaren bij 
Keep Fit. We hebben inmiddels al heel wat gymzalen van binnen gezien, maar nu komen we elke 
maandagavond in de gymzaal van OBS Ekke de Haan bij elkaar om van alles te doen. Het is erg 
afwisselend met toestellencircuit, steps, dans- en grondoefeningen, balspel en nog veel meer.  
De sfeer is altijd erg gezellig. Naast sportief bezig zijn delen we ook lief en leed met elkaar.  
We zijn nu met 12 dames maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij. Kom gerust een keer kijken!   
 

Club van 50 

Een vereniging kan niet zonder haar leden en helaas ook niet zonder geld. 

Om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden en toch goede 

sportfaciliteiten te bieden, heeft CSC'45 de "Club van 50" bedacht. Voor 

een bedrag van €50,= per jaar kan iedereen die dat wil (bedrijven, oud-

leden, familieleden en verder iedereen die CSC'45 een warm hart 

toedraagt) de club sponsoren, zodat naast de sport ook extra initiatieven 

gerealiseerd kunnen worden. Heeft u of uw bedrijf belangstelling voor 

deelname aan de Club van 50 of kent u iemand die op deze manier CSC'45 

graag wil sponsoren, dan kunt u zich aanmelden via de website van 

CSC'45. U bent als sponsor van harte welkom! 

 

Tsjikke Steunebrink  
Tijdens de slotavond van de turnsters die in de turnhal trainen, is er  
afscheid genomen van Tsjikke Steunebrink. Tsjikke heeft de afgelopen  
8 jaar de trainingen verzorgd van onze turnsters die uitkomen in de  
1e en de 2e divisie. Zij heeft eerst een aantal jaren zelf geturnd binnen  
CSC’45 en is daarna trainer geworden. Een trainer die onze turnsters  
veel heeft bijgebracht. We vinden het dan ook jammer dat Tsjikke onze  
vereniging gaat verlaten, maar begrijpen ook dat ze zich nu verder  

gaat richten op haar studie en gaat bouwen aan een nieuwe carrière.  
Tsjikke, nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet in de afgelopen jaren en heel veel succes met het 
afronden van je opleiding! 

 

Fijne vakantie!! 
 

 

 

 

En in september 
gaan we weer los! 

https://www.csc45.nl/werken-bij/
http://www.siton.nl/
https://www.csc45.nl/clubwedstrijd-wederom-enorm-succes/
https://www.csc45.nl/soorten-lessen/
https://www.csc45.nl/de-club-van-50/

