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Beste Leden,  

Het jaar is alweer bijna voorbij. Met de drukte 

van de kerstinkopen en de vele wedstrijden 

van afgelopen periode hebben de meeste van 

ons nu lekker vakantie. 

Om deze goed in te luiden sluiten wij deze af 
met onze laatste nieuwsbrief van 2018. 

Vacatures: 

 

Binnen onze vereniging blijven wij altijd op 

zoek naar nieuwe mensen. Leiding, 

vrijwilligers, leden, jury noem maar op. 

Iedereen is welkom. Denkt u na het lezen van 

onderstaande, dit lijkt mij wel wat en daar wil 

ik meer over weten neem dan even contact 

met ons op. 

 

Klachtencommissie: 

 

Voor onze klachtencommissie zijn wij op zoek 

naar enthousiaste vrijwilligers. Heeft u een 

goed probleemoplossend vermogen en is er 

voor u niets dat niet op te lossen valt, dan 

bent u de persoon die wij zoeken. 

Interesse?......neem dan contact met ons op. 

 

Kent u of bent u de persoon die wij zoeken 

schroom dan niet om contact op te nemen 

met onze voorzitter. Loek Heinsman  

(voorzitter@sportbalansculemborg.nl)  

Secretaris: 

Het bestuur van Sport Balans Culemborg is op 

zoek naar een secretaris. 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrouw 

of man om de vacature van secretaris, binnen 

onze fantastische vereniging, in te vullen.  

 

Wetenswaardigheden: 

Sport Balans Culemborg heeft zo’n 650 

enthousiaste leden die gebruik maken van 

veel sportactiviteiten waaronder Turnen, 

Freerunnen, Dans, Fitness, etc. 

Al onze leden maken gebruik van mooie 

accommodaties zoals sporthal Parijsch en de 

dansstudio Havendijk.  

Onze trainers kunnen rekenen op een 

maatschappelijk betrokken werkgever 

(bestuur) met oog voor de toekomst. Sport 

Balans Culemborg streeft naar samenwerking 

met onder andere verenigingen, 

maatschappelijke organisaties, scholen en 

overheden. 

 

De secretaris van Sport Balans Culemborg is 

samen met de overige bestuursleden 

verantwoordelijk voor de vereniging Sport 

Balans Culemborg.  

 

Specifieke taken secretaris: 

• Met betrekking tot de 

bestuursvergaderingen (8 maal per 

jaar): 

a. Verzorgen van de agenda in 

overleg met de voorzitter  

b. Zorgdragen voor de benodigde 

stukken 

c. Een besluitenlijst/verslag 

• Met betrekking tot de 

Ledenvergadering (1 maal per jaar): 
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a. Verzorgen van de agenda in 

overleg met het voltallige 

bestuur 

b. Maken van het bestuurlijk 

jaarverslag 

c. Zorgdragen voor de benodigde 

stukken voor de leden 

d. Een verslag van de 

ledenvergadering 

• Met betrekking tot de communicatie 

naar buiten: 

a. Fungeren als ‘postbus’ voor 

binnenkomende berichten van 

KNGU, gemeente, Kamer van 

Koophandel en overige 

instanties en organisaties en 

vervolgens zorgdragen voor 

een tijdige en adequate 

interne verspreiding 

b. Opstellen in overleg met de 

voorzitter of penningmeester 

van uitgaande 

correspondentie met onder a. 

genoemde organisaties 

c. Archiveren van uitgaande en 

binnengekomen berichten 

Voor meer informatie: 

Loek Heinsman – voorzitter Sport Balans 

Culemborg 

voorzitter@sportbalansculemborg.nl 

Mobiel: 06 53 1996 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiding/Hulpleiding: 

 

Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij 

op zoek naar extra leiding. Te weten; 

 

- Leiding die zelfstandig kan lesgeven aan 

peuters/kleuters op de vrijdagmiddag van 

14.00-17.00 uur. Bij voorkeur in het bezit 

van niveau 3 KNGU. 

- Leiding voor de uren recreatiegym. Tijden 

in overleg. 

- Leiding Martial Arts op zondag van 14.00-

15.30 uur. Bij voorkeur in bezit van niveau 

2 KNGU of aantoonbare ervaring. 

- (Hulp)leiding Freerunnen op 

woensdagmiddag van 14.00-16.00 en 

zaterdagmiddag van 16.00-19.00. Bij 

voorkeur in bezit van niveau 2 KNGU of 

aantoonbare ervaring. 
 

Kent u, of bent u diegene die wij zoeken en 

perfect binnen ons huidige team past aarzel dan 

niet en neem contact met ons op. 

 

In onze vorige nieuwsbrief hadden wij nog een 

vacature voor administrateur vacant. Met 

trots kunnen wij u vertellen dat deze functie 

vervuld is. Met ingang van het nieuwe jaar 

komt Conny Blom ons versterken. Conny is 

een echte Culemborgse met een groot 

verenigingshart. Zo heeft zij in het verleden al 

meerdere diensten geleverd. Wij zijn dan ook 

ontzettend blij met de (her)komst en de hulp 

van Conny en heten haar van harte welkom!!! 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTsJ3hoLPfAhUEbVAKHflrA08QjRx6BAgBEAU&url=https://bgdeverbinding.nl/23-september-dienst-1030-uur/welkom-3/&psig=AOvVaw2wciOsXqRc6jNC7FYHwPvQ&ust=1545561807431049


  

Nieuwsbrief 2 seizoen 2018-2019  

    

 

Zoka: 

 

Met de geweldige verhalen van afgelopen 

zomer nog in ons geheugen, is Zoka 2019 al 

weer volop in bedrijf. Zoka is het zomer 

dans/turn kamp waar je bij moet zijn.  

 

In de bijlage leest u uitgebreid wat het kamp 

inhoud en wat u er allemaal kunt verwachten.  

Ook niet geheel onbelangrijk is het 

inschrijfformulier dat erbij zit. Vrijwel alle 

jeugdleden hebben het formulier inmiddels 

ontvangen, maar mocht u het gemist 

hebben……bij deze. 

 

Omdat de deelnemersaantallen jaarlijks blijven 

groeien gaat het hard met de inschrijvingen. 

Wacht dus niet te lang met inschrijven. 

 
 

 

Medailleregen: 
 

Wat een ongekende successen hebben wij 

afgelopen periode al weten neer te zetten. En 

dan te bedenken dat we pas een paar 

maanden bezig zijn. Het was dan ook even 

tellen, om op de score tot dusver te komen.  

 

Medaillespiegel:  

 

 

 

 

 

     goud       zilver  brons  

17  14  17  

 

De (On)bekende SB-er: 

 

 
 
Dit keer viel ik voor het interview met de deur 

in huis bij: ons bestuurslid Claudy van Duijn 

(Culemborg, 1973). 

Een zeer creatief ingericht huis, kan ik u 

zeggen. Maar dat blijkt ook gelijk haar grote 

passie te zijn... daarover later meer. 

 

Eerst maar even wat algemene 

achtergrondinfo over deze drukke dame! 

Ze is getrouwd, heeft twee (zoals ze zelf zegt) 

'fulltime' kids van 14 en 15 jaar. En een 

'parttime' zoon van 19 jaar. 

Ze woont in een modern ingericht huis op 

Voorkoop, waar ook nog twee poezen 

verblijven (Pebbles en Sproet). 

Daarbuiten werkt ze nog 32 uur op een 

bewindvoerderskantoor. 
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Ze is een echte Culemborgse, qua scholen 

heeft ze de Leilinden en het KWC doorlopen. 

Qua sportverenigingen heeft ze zelfs alledrie 

de voormalige Culemborgse turnverenigingen 

bezocht; Olympia, Kunst&Kracht en 

Kracht&Vriendschap. 

Het bleef allemaal op recreatief niveau en 

sporten zit nu niet meer in haar systeem. 

Maar doordat haar dochter Kikiënne fanatiek 

bij Sport Balans traint, werd ze destijds (door 

een toenmalig lid) overgehaald om een 

bestuursfunctie bij onze vereniging te gaan 

vervullen. 

 

Dit gebeurde in april 2014, dus komend jaar 

gaat Claudy haar vijfde jaar in. 

Haar belangrijkste overkoepelende taak hierin 

lijkt alles rondom 'communicatie' te zijn. 

Zo beheert ze de algemene Instagram en 

Facebookpagina's, en is ze aanspreekpunt op 

het infomail-account (bijvoorbeeld mensen 

met proefles verzoeken). 

 

PR en communicatie is haar wel toevertrouwd! 

Ze is eindredactrice van de digitale nieuwsbrief 

(die u nu aan het lezen bent). 

Het verzorgen en verzamelen hiervan is een 

dankbare maar ook tijdrovende bezigheid. Om 

hem helemaal in orde en klaar voor 

verzending te hebben, kost bij elkaar wel 

ongeveer een dag werk. 

Het checken van de mail moet ook dagelijks 

gebeuren. 

 

Maar ze doet het met veel plezier en 

overgave. 

Onze vereniging is voortgekomen uit oud-

Culemborgers, en dat gevoel geeft van 

oudsher de binding die ze zoekt om het 

bestuurswerk te blijven doen. 

Wat ze voor zichzelf (en de vereniging 

uiteraard) wil blijven bereiken, is nog meer 

naamsbekendheid van Sport Balans. 

Ze is vervuld van verwondering als ze nu nog 

mensen hoort of spreekt, die nooit van Sport 

Balans gehoord hebben! 

Wanneer ze toelicht dat het uit de drie aparte 

voormalige turnverenigingen komt, hebben de 

mensen wel herkenning. 

Er ligt wat Claudy betreft dus nog een 

belangrijke taak om onze vereniging te 

(blijven) promoten. En om duidelijk te maken 

dat we meer te bieden hebben dan alleen 

turnen! 

 

Claudy is een gestructureerde en goed 

georganiseerde dame. 

De gemiddelde dagen zijn een drukke business 

met het huishouden, drie (sportende) 

kinderen, haar man en haar werk. 

's Morgens vroeg de wekker en einde middag 

weer thuis. Waar ze 's avonds heerlijk tot rust 

komt door voor de tv te hangen. 

Veel hobbies heeft ze verder niet.  

Maar met stip op #1 staat heerlijk creatief 

bezig zijn... en dan met name wat betreft huis 

en interieur. Regelmatig zie je op Claudy's 

Facebookpagina fotoresultaten voorbijkomen, 

van kleine of grote projecten die ze weer in 

huis veranderd of aangepakt heeft. Tot in de 

kleinste kleurdetails worden de accessoires 

bijgehouden! 

Ook op mooie haarcoupes voor de wedstrijden 

van haar dochter, kan ze zich goed uitleven. 
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In het dagelijkse leven kan Claudy geïrriteerd 

raken als dingen niet gaan zoals ze het wil, of 

"als de kids niet willen luisteren" voegt ze er 

lachend aan toe. Ze heeft een hekel aan te laat 

komen. 

En op mijn vraag "Waar kunnen ze je 's nachts 

voor wakker maken?" is het antwoord 

resoluut: "Niets! Slapen is een enorm grote 

hobby van mij dus doe maar niet!" 

Ook vroeg ik haar zichzelf te omschrijven in vijf 

woorden, dit vond Claudy wel een beetje 

moeilijk. Maar uiteindelijk kwam er leergierig, 

creatief, perfectionistisch, spontaan en niet 

stressbestendig uit. 

 

Tot slot nog een paar favorieten... 

*Kleur: oranje, roze en rood (ze houdt van 

kleurige kleuren) 

*Dier: poezen 

*Boek/schrijfster: geen, ze houdt niet van 

lezen 

*Film/filmster/musical: idem (zie vorige 

antwoord) 

*Muziek: Nederlandstalig en top 40 

*Eten: sushi, witlof, Italiaans of Mexicaans 

*Vakantieland: Spanje (zon zee strand) 

*Kleding: spijkerbroek met een shirtje (wat 

makkelijk en lekker zit) 

 

Claudy wil als afsluiting van het interview nog 

wel zeggen, dat aangaande Sport Balans hulp 

en vrijwilligers altijd welkom blijven! 

 

GROETJES, LOUISE WULTERKENS... 

 

 

 

 

 

Grote Club Actie 

 

Weet u het nog, de Grote Clubactie. Deze ging 

in september van start en het doel was om 

zoveel mogelijk loten te verkopen voor zoveel 

mogelijk individuele wensen per afdeling. 

Ieder jaar hopen wij meer dan het jaar ervoor 

te verkopen. Maar door het ongekende succes 

van vorig jaar, lag de lat voor dit jaar wel erg 

hoog. Maar we hebben het geflikt met zijn 

allen en hebben het record wederom 

verbroken.  Maar liefst een bedrag van € 

4566,40 mogen wij dit jaar van De Grote 

Clubactie in ontvangst nemen. 

 

Wij zijn hier ontzettend trots op. Dank jullie 

wel allemaal, want zonder jullie was dit niet 

gelukt. ONTZETTEND BEDANKT allemaal voor 

dit GEWELDIGE resultaat. 
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Vertrouwenspersoon: 

 
Hi allemaal, 
 
Het is alweer even geleden dat jullie van mij 
gehoord hebben. Het is dus weer tijd om 
mezelf even kort voor te stellen. Wie ben ik? 
En wat doe ik?  
 
Ik ben Jeanine Weigand en ben al ruim 2 jaar 
vertrouwenspersoon bij Sport Balans. 
Wat dat precies inhoudt, ik help waar nodig bij 
problemen. Als je een probleem hebt probeer 
je dit altijd eerst op te lossen met de persoon 
met wie het probleem is. Mocht dit niet lukken 
dan ga je naar je trainer/trainster en kan het 
bestuur eventueel helpen waar nodig. Als ook 
dat niet lukt dan ben ik er om naar je te 
luisteren en samen met je te kijken naar een 
oplossing. 
 
Ook kan het voorkomen dat je je probleem 
niet wil of durft te vertellen aan je 
trainer/trainster. Ook dan kan je bij mij 
terecht. Ik zal naar je luisteren en met je 
opzoek gaan naar een oplossing zonder dat je 
daarmee in het openbaar komt. Kortom, ik 
help je waar nodig en je mag met al je vragen 
bij mij terecht.  
 
Wie ben ik dan? Ik ben Jeanine, woon in 
Ermelo, ben moeder, heb vroeger geturnd bij 
zowel K&V als Sport Balans, heb in het bestuur 
geholpen van K&V en de fusie naar Sport 
Balans, heb les gegeven en help nog steeds 

graag af en toe bij bijvoorbeeld 
clubkampioenschappen.  
 
Mocht ik je ergens mee kunnen helpen mag je 
me altijd mailen op 
vertrouwenspersoon@sportbalansculemborg.
nl  
 
Groeten, Jeanine  
 

Clubfundactie: 

 

In een aparte mailing hebben wij u reeds op de 

hoogte gebracht van de nieuwe spaaractie, 

welke start in februari, bij Plus Giel Smits. 

Mocht u deze gemist hebben, dan vertellen wij 

u hier in het kort nog even wat de actie 

inhoudt; 

mailto:vertrouwenspersoon@sportbalansculemborg.nl
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▪ In overleg met de club wordt de 
volledig verzorgde fotografie 
gepland; daar is geen administratie 
voor nodig. Volledig AVGproof! 

▪ Deelnemende leden krijgen unieke 
code met toegang tot persoonlijke 
online FANshop waarin ze de 
artikelen kunnen bekijken en 
bestellen met de gespaarde zegels 

▪ Niet op de foto, toch iets van de club 
sparen? Dat kan in de algemene 
FANshop die iedere vereniging zelf 
krijgt 

▪ Spaar de FANzegels, bij iedere 10,- 
boodschappen 1 zegel 

▪ Kies met de gespaarde punten 
artikelen naar keuze en betaal niets 
bij! 

▪ Ook de trouwe fans van uw leden 
sparen mee voor de club 

▪ Voor iedere verzilverde zegel krijgt de 
vereniging een extra bijdrage voor 
in de clubkas. 

▪ Clubs verkopen voor extra inkomsten 
ook advertentieplekken aan eigen 
sponsoren 

▪ Win-Win-Win situatie: gratis 
artikelen voor uw leden, geld voor 
in de clubkas en uw vereniging 
krijgt alle aandacht. 

 

 

 

Geslaagd: 

Binnen onze vereniging is gediplomeerde 

leiding en jury altijd meer dan welkom. 

Ieder jaar is er dan ook gelegenheid om 

aan diverse opleidingen deel te nemen en 

deze met een examen af te ronden. 

Afgelopen periode was het aan Hilly om 

examen te doen voor de opleiding niveau 

3 trainer/coach en aan Janique, Li-Xiang en 

Chaline voor hun TD3 jurybrevet. Met trots 

kunnen wij u vertellen dat zij allen 

geslaagd zijn. 

Gefeliciteerd Toppers!!!
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Wist-u-dat:  

- Dat wij mogelijk binnenkort 2 nieuwe 

bestuursleden binnen het bestuur 

welkom mogen heten? 

- Zij nu nog even aan het meelopen zijn 

en binnenkort beslissen of zij de 
functie aanvaarden? 

- Wij nog niet verklappen wie dit zijn, 
maar hier wel heel blij mee zijn? 

- Dit icm de terugkeer van Conny Blom 
ons team een flinke boost geeft? 

- De resultaten die wij boeken ieder 
jaar meer zijn? 

- Wij ieder jaar meer inschrijvingen 
krijgen voor Zoka? 

- De magische grens voor 100 nu wel 

heel dichtbij komt? 

- Wij benieuwd zijn of we dat record in 

2019 gaan halen? 

- Zo ook het record van de Grote 

Clubactie ieder jaar overtroffen 
wordt? 

- Hier de magische grens op € 5000,- 

ligt? 

- Wij dit als uitdaging zien voor 2019? 

- Wij superenthousiast zijn over de 
nieuwe spaaractie van Plus? 

- Hiervoor op 12 januari met zijn alle 
voor op de foto gaan? 

- Wij stiekem hopen ook hier een 

record deelnemers voor te hebben? 

- Wij in ieder geval niet kunnen 

wachten op de kick-off van de actie? 

 

 

 

 

 

Agenda: 
 

24 december t/m 6 januari:  

Kerstvakantie 

 

12 januari 2019: 1e Voorwedstrijd te Kesteren 
(turnen dames) 

 

19 januari 2019: 2e Voorwedstrijd te 
Culemborg (turnen dames) 

 

19 en 20 januari 2019: 2e Voorwedstrijd te 

Amsterdam (turnen dames) 

 

26 en 27 januari 2019: 2e Voorwedstrijd te 
Amsterdam (turnen dames) 

 

02 februari 2019: 2e Voorwedstrijd te 
Culemborg (turnen dames) 

 

09 en 10 februari 2019: 1e 

Kwalificatiewedstrijd Landelijk te Reuver 
(turnen Dames) 

 

09 maart 2019: 2e voorwedstrijd te Kesteren 
(turnen dames) 

 

09 en 10 maart 2019: Kwartfinale Landelijk te 
Hardenberg (turnen dames) 

 

09 en 10 maart 2019: Wedstrijd 1 Landelijk te 
Amsterdam (turnen heren) 

 

16 en 17 maart 2019: Kwartfinale en 2e 

Kwalificatie Landelijk te Harlingen (turnen 
dames) 

 

16 en 17 maart 2019: Wedstrijd 2 Landelijk te 
Hoofddorp (turnen heren) 
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23 en 24 maart 2019: Kwartfinale en 2e 

Kwalificatie Landelijk te Helmond (turnen 
dames) 

 

30 en 31 maart 2019: Wedstrijd 3 Landelijk te 
Purmerend (turnen heren) 

 

 

Zoals u ziet is de agenda voor de komende 3 

maanden flink gevuld. Geniet dus allemaal van 

de welverdiende kerstvakantie, want daarna 

kunnen we er weer tegen aan. 

 

Rest ons voor nu om u namens het bestuur 

hele fijne kerstdagen te wensen en een goed, 

gezond en vooral sportief 2019 
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