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Zomer:  

het is perfect weer om over je eigen schaduw heen te springen! 
 

*  Loesje  * 

 
 

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 
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Namens de voorzitter 

Begin van de zomervakantie, einde van een seizoen. Als voorzitter en bestuur van CSC’45 kunnen we 

terugkijken op een seizoen met vele hoogtepunten binnen de diverse disciplines. Een absoluut hoogtepunt 

is uiteraard de onlangs georganiseerde clubwedstrijd.  

Rest mij om u en jullie allen een goede vakantie te wensen!  
 

Martin Brandsma 

Update samenwerking WIK FTC (namens het bestuur en de trainers) 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat het bestuur van onze vereniging een 

intentieverklaring heeft getekend met WIK FTC. Het uiteindelijke doel van deze intentieverklaring is om te 

kijken of er een mogelijkheid bestaat tot het vormen van één nieuwe vereniging. 

In aanloop naar dit uiteindelijk doel is er voorgenomen om met ingang van het seizoen 2018 – 2019 op 

groepsniveau al te gaan samenwerken met WIK FTC, daar waar het de wedstrijdgroepen betreft. Om dit 

te realiseren is er een werkgroep gestart om te kijken voor welke groepen dit mogelijk is, hoe er nieuwe 

groepen gevormd kunnen worden en wat de nieuwe indeling  wordt qua trainers, trainingsdagen, -tijden 

en -uren. De uitkomst hiervan is recent gepresenteerd aan de besturen en trainers van beide 

verenigingen. 

De uitkomst van dit proces, en mede op basis van het advies van enkele betrokken partijen, heeft het 

bestuur doen besluiten om met ingang van het seizoen 2018 – 2019 nog niet te starten met 

groepsformeringen in combinatie met WIK FTC. Dit houdt in dat CSC ’45 Heerenveen na de zomervakantie 

in de eigen formatie zal starten met de trainingen.  

Bovenstaande betekent echter niet dat de samenwerking met WIK FTC van de baan is. Het bestuur van 

CSC ’45 Heerenveen wil echter meer tijd nemen om de zaken in goede banen te kunnen leiden. 

 

CSC'45 Clubwedstrijd 
Op zaterdag 14 juli jl. hebben zo'n 120 kinderen uit de gym- en turngroepen in de leeftijd 4 tot en met 12 

jaar mee gedaan aan de CSC'45 Clubwedstrijd. In de mooie turnhal van het Epke Zonderland Turncentrum 

(Sportstad Heerenveen) lieten ze zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Mede dankzij het grote 

aantal vrijwilligers, denk aan o.a. de organisatoren, de 'opbouwers' en 'afbrekers', de juryleden, de 

begeleiders, de jurymeisjes verliep de dag op rolletjes en mochten alle kinderen een medaille in ontvangst 

nemen.  

Wil je ook een keer meehelpen als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar ons secretariaat. 

 

 

 

Wedstrijdkosten 

Voor het inschrijven en deelnemen aan wedstrijden zijn inschrijfgelden verbonden. Deze kosten worden in 

rekening gebracht bij de deelnemers. In de maand juli worden de inschrijfgelden van het afgelopen 

seizoen geïncasseerd. Mocht dit vragen oproepen dan kan dit per e-mail worden aangegeven: 

m.brandsma@csc45.nl. 

 

Uitdiensttreding Afie Kroon 

Afie heeft sinds 1 mei 2016 de gymlessen verzorgd voor onze 55+ groep. Zij heeft dit naar volle 

tevredenheid opgepakt. Aangezien Afie zich meer wil gaan richten op stoelgymnastiek heeft ze besloten 

om te stoppen met het geven van les bij CSC’45. Wij vinden dit jammer maar uiteraard respecteren we 

haar keuze en wensen wij haar veel succes. Tot slot willen we langs deze weg Afie graag bedanken voor 

de inzet in de afgelopen jaren. 
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