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Na de zomer die alle soorten seizoenen heeft laten zien, zijn we weer druk in training voor het nieuwe sportjaar. De gymgroepen zijn in de 
verschillende zalen weer enthousiast van start gegaan en ook in de turnhal wordt weer volop getraind. In november en december staan er 
verschillende (spring)wedstrijden op het programma. De eerste springwedstrijden hebben inmiddels plaatsgevonden, waarvan één in 
Sportstad Heerenveen - georganiseerd door CSC'45 - maar we hebben nog een aantal te gaan ;).  
Je bent van harte welkom om de leden van CSC'45 Heerenveen aan te moedigen. 
* 18 november 2017 - Fries Kampioenschap GS niveau D/E in Nieuwehorne, aansluitend een try-out met Microteams op diverse niveaus 
 - Wedstrijd toestelturnen in Assen, 1e en 2e divisie, district Noord 
* 25 november 2017 - Fries Kampioenschap GS niveau A, B, C in Surhuisterveen 
* 9 december 2017 - NK Groepsspringen niveau A en B in Sittard 
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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 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  

Titia van Althuis-Tolsma  

ledenadministratie@csc45.nl 

Beheer Website  

Johan Smit  

website@csc45.nl 

 

Werken bij CSC'45 

Vacatures 

 

 

Sponsor 

 

Grote Clubactie / namens de Sponsorcommissie 

Nog even en dan weten we de definitieve stand, maar de leden van CSC'45  

hebben nu al meer loten verkocht dan het afgelopen jaar! Goed nieuws dus!  

Ook is het eerste Superlot verkocht aan Sally AGF. Het Superlot bevat 50 loten  

en levert de clubkas direct € 120 euro op! Voor volgend jaar willen we dit lot gaan  

promoten bij meerdere ondernemers en/of particulieren. 

 Inleveren van de boekjes kan nog. Dus heb je nog een boekje liggen met verkochte  

 loten, lever deze dan uiterlijk vrijdag 24 november a.s. in bij je trainer!!! Je mag het 

 boekje ook in de brievenbus van CSC'45 doen (Sportstad Heerenveen, bij de achterste 

ingang van de turnhal).  Eind december weten we wie de "top-loten-verkoper" is geworden en wie 

een mooie prijs heeft verdiend. 

 
 

Vooraankondiging: "kerstkransjesavond"  
Op vrijdag 22 december a.s. wordt de traditionele afsluiting van het kalenderjaar  
gevierd in het Sportbrakecafé boven de turnhal in Sportstad met de turnhalleden,  

de Keep Fit-ters en de volleyballers. Eerder deden we dat op de laatste  
trainingsdag van het jaar, vlak voor Oud & Nieuw met de zogenaamde  
oliebollenavond, nu gieten we deze avond in de vorm van een "kerstkransjesavond".   
Verdere informatie volgt in de uitnodiging. 

 

2017/3 

Namens de voorzitter   
De kop is eraf! Als bestuur zijn we alle trainers en vrijwilligers dankbaar 
voor de succesvolle start van het nieuwe seizoen. De verschillende 
commissies hebben hun taken opgepakt en inmiddels is de "pakjesavond" 
geweest en hebben we op zaterdag 4 november jl. de eerste (spring)wedstrijd met 
succes georganiseerd. Dit mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers!! Ook de inschrijvingen voor 
het toestelturnen zijn in volle gang, de nationale plaatsingen zullen nog dit jaar gaan starten, maar 
voor de regionale niveaus geldt dat er nog vol op getraind kan worden om naar vermogen het 
wedstrijdseizoen in te gaan. Uiteraard geldt daarbij dat resultaat belangrijk is, maar dat het plezier 
in de turn- en gymnastieksport voorop staat. 
 

Speciale oproep / namens de Wedstrijdcommissie 

CSC'45 organiseert ieder jaar een aantal wedstrijden. Zo hebben we in november de plaatsings-

wedstrijd voor het NK Groepsspringen, in januari het Provinciaal Kampioenschap Toestelturnen en 

vaak als afsluiting van het seizoen onze eigen clubwedstrijd. De draaiboeken van de verschillende 

wedstrijden liggen klaar, maar de wedstrijdcommissie heeft extra hulp nodig om de organisatie tot 

in de puntjes te kunnen verzorgen. Dus ouders, bied je spierballen, je regelkwaliteiten of welke 

hulp dan ook aan en meld je aan bij de wedstrijdcommissie (wedstrijden@csc45.nl). De eerst-

volgende wedstrijd die CSC'45 organiseert is op 13 januari a.s. Dan is er behoefte aan "opbouwers" 

en "afbrekers", jurymeisjes, mensen die de catering willen verzorgen of scores willen invoeren.    

 

Van de jongste leden 
In de leeftijd vanaf 3½ jaar wordt er in de gymzalen gehuppeld, gerend, geklommen, 

geschommeld, gesprongen, gekoprold en gebalanceerd. Sommigen met de tong uit de mond en in 
    opperste concentratie, terwijl anderen onder luid geroep van  
    "Juf! Juf! Kijk eens wat ik kan?!" hun vorderingen laten zien.  
    De balk is een favoriet onderdeel. De reden hiervoor varieert  
    van "oh, dat is lekker gemakkelijk" tot "ik vind het leuk om iets 
    moeilijks te laten zien". Je leest het al, de balk biedt voor elk  
    wat wils....  

 

www.csc45.nl
www.csc45.nl
https://www.csc45.nl/november-maand-groepsspringen/
https://www.csc45.nl/werken-bij/
https://interesse.clubactie.nl/
http://www.siton.nl/

