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Beste Leden,  

Er zijn weer een aantal maanden verstreken, 

dus tijd om jullie weer van het eea op de 

hoogte te brengen. Nieuwtjes, feitjes, 

mededelingen etc. vanuit jullie blijven 

welkom, dus wanneer jullie zelf iets te melden 

hebben voor 1 van de rubrieken binnen de 

nieuwsbrief, kan dit gemaild worden naar 

info@sportbalansculemborg.nl.  
 

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  
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b. Zorgdragen voor de benodigde 

stukken 

c. Een besluitenlijst/verslag 

• Met betrekking tot de 

Ledenvergadering (1 maal per jaar): 

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 de niveau 3 opleiding van de KNGU. 

- Leiding voor de uren recreatiegym. Tijden in 

overleg. 

- Leiding Martial Arts op zondag van 14.00-

15.30 uur. 

- (Hulp)leiding Freerunnen op 

woensdagmiddag van 14.00-16.00 en 

zaterdagmiddag van 16.00-19.00. 

- Docent moderne dans miv nieuwe seizoen 

met ruimte voor nieuwe eigen les. Tijden in 

overleg. 

 

Kent u iemand? Maak hem of haar dan attent op 

onze vacatures. Bent u zelf diegene die wij 

zoeken en neem contact met ons op. 

 

Zoka 2018 ga jij ook mee?: 

 

Er zijn nog plekjes op het kamp, dus zowel 
leden al niet-leden kunnen zich nog steeds 
opgeven! 
Voor het zomerkamp zijn er op dit moment al 
84 aanmeldingen! 11 sjoka’s, 26 joka’s, 19 
tika’s, 26 mika’s en 2 ouka’s.  
Voor het kamp zijn wij nog op zoek naar 
enthousiaste mensen die als leiding mee 
willen met de deelnemers. Als leiding moet je 
ouder zijn dan 18 jaar en het leuk vinden om 
een halve of een hele week mee te gaan met 
de deelnemers op kamp. Heb je interesse of 
wil je meer weten over wat leiding zijn 
inhoudt? Neem dan contact op met Sanne of 
Willeke via zoka.sportbalans@outlook.com.  
 

 

 

mailto:voorzitter@sportbalansculemborg.nl
mailto:zoka.sportbalans@outlook.com
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering: 

 

We hebben u middels een eerdere mail al op 
de hoogte gebracht, maar ook hierbij willen 
wij onze Algemene Ledenvergadering nog 
even bij u onder de aandacht brengen. 

Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
(ALV) staat dit jaar gepland op maandag 14 
mei. Wat houdt zo’n vergadering nu eigenlijk 
in? 

Tijdens een ALV worden het gevoerde en het 
te voeren beleid van onze vereniging 
besproken, dat uitgevoerd wordt door het 
bestuur van de vereniging. Terugkoppeling van 
het gevoerde beleid gebeurt onder andere 
door een jaarverslag (wat heeft de vereniging 
gedaan) en een financieel verslag (wat waren 
de inkomsten en uitgaven). 

Een ALV is in tegenstelling tot een 
bestuursvergadering toegankelijk voor alle 
leden van onze vereniging. U kunt horen wat 
wij u te vertellen hebben, maar krijgt ook zelf 
de gelegenheid om te reageren/spreken.  

Mocht u onverhoopt onze vorige mail gemist 

hebben, dan treft u bijgevoegd nogmaals de 

concept notulen en concept agenda. 

 

Graag zien wij u op de 14e. De koffie staat 

klaar. 

Medailleregen: 
 

Afgelopen maanden waren de piek van het 

wedstrijdseizoen. Bijna ieder weekend waren 

we wel in een turnzaal ergens in het land te 

vinden. Dat dit alles niet geheel 

onverdienstelijk is geweest is wel gebleken uit 

de hoeveelheid medailles die erbij zijn 

gekomen. De teller staat voor nu op;  

 

Medaillespiegel:  

 

 

 

 

 

     goud       zilver  brons  

30  28  35  

 

De (On)bekende SB-ers: 

 
'Alles wat van ver komt is goed', zegt men... 

Sinds een paar weken is er voor de 

dinsdagavonden een nieuwe dansleidster op 

de locatie Havendijk. 

Een jonge, energieke meid die met veel 

enthousiasme lesgeeft! 

Meer dan dat ze Kim Herden (op foto met bril) 

heet en uit Nijmegen komt, is bij 

ondergetekende eigenlijk niet bekend.  

Daarom is het tijd voor en interview, om 

elkaar beter te leren kennen! 
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Wil je iets vertellen over je burgerlijke staat 

(verliefd, verloofd, getrouwd, samenwonend, 

leeftijd)? 

Ik ben op dit moment 19 jaar jong en ik woon 

op kamers in Nijmegen. Daar woon ik in een 

studentenhuis met 33 andere studenten. Ik 

heb op dit moment een hele leuke vriend 

maar we wonen (nog) niet samen.  

 

Hoe ben je bij Sport Balans terecht gekomen? 

Ik ben via Facebook bij Sport Balans terecht 

gekomen. Ik zag in een Facebookgroep 

genaamd 'Dansdocenten gezocht' een 

berichtje van Saskia voorbij komen. Aangezien 

ik het altijd leuk vind om lessen over te nemen 

heb ik meteen gereageerd. Toen bleek dat er 

voor langere tijd vervanging nodig was kon ik 

dat natuurlijk niet afwijzen met zulke leuke 

groepen!  

Wat zijn je eerste indrukken van onze 

vereniging? 

Het is een ontzettend gezellige en knusse 

vereniging. Er is binnen de lessen die ik over 

neem genoeg ruimte voor een gezellig 

gesprekje tussendoor of juist persoonlijke 

aandacht. Dit vind ik altijd heel positief!  

Welke lessen neem je over tot aan de 

zomervakantie? 

Tot aan de zomervakantie neem ik op dinsdag 

de jazzdans en dansconditie over. 

 

Welke dansopleiding volg je/heb je gevolgd? 

Zelf heb ik docent dans gevolgd aan ArtEZ. 

Ook heb ik daar een soort van vooropleiding 

gevolgd.  

Hoe lang dans je al? 

Ik ben begonnen met dansen toen ik 2,5 jaar 

oud was. Dus dat is ondertussen al 17 jaar.  

Welke dansstijl vind je zelf het fijnste om te 

doen/te geven?  

Zelf dans ik het liefst modern, maar om te 

geven vind ik hiphop, modern en streetjazz 

aan kinderen het leukst.  

Wat wil je graag bereiken in deze maanden, 

met je twee groepen? 

Het meest belangrijke vind ik dat ze hun eigen 

manier van dansen en bewegen ontwikkelen. 

Daarnaast wil ik graag dat ze plezier 

vinden/houden in dansen.  

 

Wat zijn je andere 

hobbies/interesses/bezigheden? 

Naast dansen vind ik het ontzettend leuk om 

met wiskunde bezig te zijn. Daarnaast is 

Netflixen toch wel mijn grootste hobby!  

Wat doe je graag op een vrije dag? 

Op een vrije dag slaap ik eerst zo lang mogelijk 

uit. Daarna vind ik het leuk om even te gaan 

winkelen of ik duik zelf de danszaal in om 

dansen te maken voor mezelf.  

Omschrijf jezelf/je karakter in drie woorden? 

Gezellig, enthousiast en kletskous  

Waar word je blij van? 

Ik word er heel blij van als ik mensen 

enthousiast kan maken om te dansen of te 

sporten. Daarnaast word ik er ook heel blij van 

om een dag met mijn vrienden door te 

brengen.  

Waar heb je een hekel aan? 

Ik heb een hekel aan mensen die 's ochtends 

heel veel herrie maken.  

 

Waar kun je boos over zijn/worden? 

Wanneer mensen zeggen dat ze iets kunnen of 

niet leuk vinden zonder het te hebben 

geprobeerd.  
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Heb je huisdieren? 

Ik heb een hamster die Nacho heet. 

 
 

Nog een rijtje favorieten, tot slot... Wat is je 

favoriete: 

-muziek 

Alt-J 

-vakantieland 

Alles met cultuur en lekker weer!  

-dier 

Struisvogel  

-boek 

Hersenschimmen van Bernlef 

-film 

Lilo en Stitch 

-musical 

Wicked 

 

-kleding 

Ik vind het ontzettend leuk om zelf basic H&M 

shirts op te pimpen. Voor schoenen loop ik het 

liefst op Vans of schoenen van Chie Mihara 

Wil je zelf nog iets zeggen? 

Ik heb ontzettend veel zin in de lessen tot aan 

de zomervakantie. En mochten er mensen zijn 

die nieuwsgierig zijn geworden naar mijn 

lessen mogen jullie altijd mee komen doen!  

Bedankt voor de medewerking Kim, en veel 

succes & plezier bij Sport Balans! 

 

GROETJES EN... TOT DE VOLGENDE 

NIEUWSBRIEF, LOUISE WULTERKENS 
 

Wist-u-dat:  

- Onze paaseitjesactie weer een enorm 
succes is geweest? 

- Wij ruim 1800 zakjes met paaseitjes 

hebben verkocht? 

- Wij u hier allemaal ontzettend 
dankbaar voor zijn? 

- Wij op 7 juli onze jaarlijkse 

clubkampioenschappen hebben voor 

onze recreatiegroepen? 

- Wij hier nog vrijwilligers voor kunnen 

gebruiken? 

- U van harte welkom bent om ons te 

komen helpen? 

- U bij interesse dit kan laten weten 

door een mailtje te sturen naar 
info@sportbalansculemborg.nl? 

- Wij dit seizoen 5 NK tickets allround 
hebben weten te bemachtigen? 

- Wij naast de allround NK tickets ook 

nog 4 NK toestelfinale tickets gehaald 

hebben? 

- Wij afgelopen zaterdag een dansdemo 

hebben laten zien tijdens de 

mailto:info@sportbalansculemborg.nl
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Culemborg Sportief Gezond en Fit 
markt? 

- Wij trots zijn op onze dansgroepen die 
het super gedaan hebben? 

- U de filmpjes hiervan kunt 
terugvinden op Facebook? 

- Wij genoten hebben van deze mooie 

stralende dag in het teken van 700 
jaar Culemborg? 

 

 
Onze danskanjers van de jazz kids 4-7 jaar. 

 

 

Agenda: 
 

14 mei 2018: ALV, Havendijk 10 te Culemborg 

(alle leden) 

 

26 mei 2018: Districtkampioenschap divisie 4 

en 5 te Amersfoort (turnen dames) 

 

26 en 27 mei 2018: NK N3, N4 en 3e divisie te 
Waalwijk (turnen dames)  

 

2 en 3 juni 2018: NK 1e, 2e en 3e divisie te 
Hoofddorp (turnen heren) 

 

2 en 3 juni 2018: NK N2, N3 en 2e divisie te 
Tilburg (turnen dames)  

 

2 juni 2018: Districtkampioenschap D1 en D2 

te Amsterdam (turnen dames) 

 

9 juni 2018: Regiokampioenschap divisie 6 + 

D3+ B finale instap + pupil 1 D 2 te Amersfoort 

(turnen dames) 

 

23 juni 2018: Toestelfinale regio te Culemborg 

(turnen dames) 

 

7 juli 2018: Clubkampioenschappen recreatie 

te Culemborg (recreatie jongens en meisjes) 

 

14 juli 2018: Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


