Nieuwsbrief 2 seizoen 2019-2020

Beste Leden,
De meeste van ons genieten momenteel
lekker van 1 of misschien wel 2 weekjes
vakantie.
De eerste periode van het nieuwe seizoen is
succesvol van start gegaan, dus even lekker
vrij zijn is dan altijd fijn. Op de valreep van
2019 brengen wij u graag nog even op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Vacatures:

De trouwe lezers van onze nieuwsbrieven
weten dat er binnen onze verenging altijd
vacatures vacant zijn. De ene keer iets meer
dan de andere keer. Helaas hebben wij in de
afgelopen periode van veel vrijwilligers en
train(st)ers afscheid moeten nemen. Hierover
later meer. Het vacature aanbod is dus helaas
gestegen. Hierbij dus wederom ons dringende
verzoek,……weet u iemand, of bent u zelf
bereid een functie te vervullen laat het ons
aub weten want hulp is MEEEEER dan
welkom.
Als gevolg van het vacature aanbod hebben
wij ook goed nieuws. Binnen Sport Balans
waren wij al geruime tijd op zoek naar een
secretaris en deze hebben wij gevonden.
Leontine Vullinghs heeft gereageerd en na een
kennismakingsgesprek gehad te hebben met

onze voorzitter Loek gaat zij komende week
starten in deze functie. Wij zijn ontzettend blij
met de komst van Leontine en wensen haar
heel veel succes met haar nieuwe functie.
Onderstaand een overzicht van ons huidige
vacatureaanbod.
Bestuur
Een Penningmeester m/v
Onze huidige penningmeesters is bezig met
het afronden van zijn werkzaamheden en
stopt morgen officiëel. Dit betekent dat uw
vereniging met ingang van 2020 geen
penningsmeester heeft. Helaas hebben onze
eerdere oproepen nog niet tot een opvolging
geleid. Wij hopen dan ook uit de grond van
ons hart dat u na het lezen hiervan nog eens
goed wil nadenken of u dit wil doen. U zou
niet alleen ons als bestuur hier enorm mee
helpen, maar de gehele vereniging heeft baat
bij een penningmeester. Please help us!!!
Trainers/docenten/hulpleiding M/V
Sport Balans Culemborg is op zoek naar
enthousiaste trainers / docenten voor
verschillende disciplines binnen haar
vereniging.
- Recreatie turnen meisjes, meerdere dagen
- Peuter-, Kleutergym, ouder- kindgym
meerdere dagen
- Hoofdleiding en Assistentleiding selectie
turnen dames, meerdere dagen
- Freerunnen
- Martial Arts
- Dans (o.a. Hip Hop, Breakdance, Jazzdans) in
overleg
Wij vragen:
- Lesbevoegdheid en ervaring in de
betreffende discipline.
- Bij voorkeur KNGU niveau 3 of de bereidheid
deze te halen.
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- Zelfstandig kunnen lesgeven en waar nodig
assistentie kunnen aansturen.
- Enthousiasme en zin om in een gezellig team
aan de slag te gaan.
Wij bieden:
- Een contract met een passend salaris.
- Een enthousiast en dynamisch team van
leiding en vrijwilligers.
- De mogelijkheid tot opleiding en bijscholing.
- Een fantastische en moderne werkomgeving.
- Natuurlijk de leukste en enthousiaste kids om
mee te werken.
Kom jij ons team versterken?
Ben je nieuwsgierig geworden, heb je zin om
te starten of wil je meer weten? Stuur dan een
bericht naar info@sportbalansculemborg.nl
Summer Moves:
Zoka wordt Summer Moves. Met de geweldige
verhalen van afgelopen zomer nog in ons
geheugen, is Summer Moves 2020 al volop in
bedrijf. Summer Moves is het zomerkamp
waar je bij moet zijn.
In de bijlage leest u uitgebreid wat het kamp
inhoud en wat u er allemaal kunt verwachten.
Ook de exacte datum van de Sport Balans
week is daarop terug te vinden.
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.
Wil je zeker zijn van een plekje, wacht dan niet
te lang met inschrijven.

Medailleregen:
Wat een ongekende successen hebben wij
afgelopen periode al weten neer te zetten.
Een mooiere start is bijna niet denkbaar, want
tijdens de eerste voorwedstrijd zijn er al
kwalificatietickets voor de landelijke
wedstrijden in de wacht gesleept. Echt zo
gaaf!! 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
15

Afscheid:

zilver
19

brons
20
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trainingsuren niet langer combineren met
werk en waren dus genoodzaakt te stoppen.

Zoals in het vacature item al vermeld, hebben
wij recent van veel vrijwilligers en train(st)ers
afscheid moeten nemen. Enkele functies zijn
inmiddels vervuld maar helaas nog lang niet
alle. Dit baart ons grote zorgen en ook hierbij
dus wederom een dringende oproep om mee
te denken/zoeken en/of u beschikbaar te
stellen.
Zo hebben wij van de volgende personen
binnen ons team afscheid moeten nemen.
Mariska en Conny. Mariska was onze dame
van de ledenadministratie. Conny verrichtte
hierbij ook namens de penningmeester wat
aanvullende diensten. Hun functie is
overgedragen aan de beheerders van Sporthal
Parijsch. Zij beheren nu onze
ledenadministratie. De 3 mannen, Keimpe,
Sander en John zien deze nieuwe uitdaging
helemaal zitten. Mannen, succes!!
Johan onze penningmeester is gestopt. Naast
zijn drukke privéleven viel dit niet langer meer
te combineren. Zijn functie is helaas nog niet
vervuld.
Jesley en Niels zijn ook gestopt. Jesley was al
een aantal jaren actief binnen onze vereniging
en draaide met ingang van dit seizoen de
recreatie meisjes groepen op de maandag.
Niels was onze freeruntrainer op de
woensdag. Beide heren konden de

De lessen van Jesley worden momenteel
gegeven door Maaike, maar zij gaat
binnenkort net als Britte voor een half jaar ivm
studie naar het buitenland. Britte is onze
freeruntrainster op de zaterdag.
Voor al deze lessen zijn wij nog dringend op
zoek naar leiding, die het liefst per direct
beschikbaar is. Uiteraard hopen wij natuurlijk
dat Maaike en Britte na hun
buitenlandavontuur weer terugkomen.
Onze trainster Hilly, zij gaat niet weg maar wel
tijdelijk stoppen. Dit omdat zij in maart
verwacht te bevallen van een geweldige zoon
en vanaf februari dus van haar verdiende
verlof gaat genieten. Gelukkig duurt een verlof
maar 16 weken, maar voor ons worden dit wel
16 hele lange weken.
Over 16 gesproken, last but nog least is
Willeke. Zij heeft besloten om na (maar liefst)
16 jaar te stoppen met lesgeven. Omdat wij 16
jaar toch wel de moeite vinden, heeft onze
vliegende reporter Louise een laatste
interview met haar afgenomen waarmee we
Willeke een mooi afscheid willen geven.
Eigenlijk wordt dit ook gelijk een beetje het
afscheid van Louise, want de trouwe lezers
weten dat Louise altijd het item de
(on)bekende SBC-er verzorgde. Door te weinig
input en medewerking hebben wij besloten
dat het niet langer haalbaar is dit item aan te
houden. Met ingang van deze nieuwsbrief zult
u dit item dus niet meer terugvinden.
Wij wensen iedereen ontzettend veel succes
met zijn/haar nieuwe functie en willen
iedereen onwijs bedanken voor zijn/haar inzet
van de afgelopen tijd.
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recreatie en later bij de selectie. Tot mijn 18de
heb ik wedstrijden geturnd en vanaf mijn 16de
ben ik gaan lesgeven eerst bij de
recreatiegroepen en later ook een
selectiegroep (die ik destijds van Marinka
overnam).
2) Vrijstadhal; zo wat ben ik daar veel geweest.
Niet alleen om te turnen en les te geven maar
ook om te dansen. Was er op gegeven
moment zeker drie keer per week te vinden.
Altijd eerder naar de training om alles op te
zetten, want ja je kwam in een lege gymzaal
binnen. Toen we naar de turnhal in Parijsch
gingen, was dat wel een verademing.
EEN LIEVE LEIDSTER GAAT ONS VERLATEN...
Helaas heeft leidster Willeke de Rooij
besloten, om haar actieve trainersloopbaan
niet meer voort te zetten bij Sport Balans.
Willeke was een veel-geziene en graag-geziene
dame op de turnvloer!
Haar altijd vrolijke en vriendelijke gezicht heeft
vele jaren rondgelopen in zowel de sportzalen
Vrijstadhal (Kracht & Vriendschap) als Parijsch
(Sport Balans).
Een behoorlijk icoon dus, dat inmiddels 32 jaar
is en 16 jaar hiervan (precies de helft van haar
leven) actief is geweest voor onze
vereniging(en). Chapeau!
Gelukkig blijft ze langs de zijlijn nog wel
enigszins in beeld.
Om haar toch een verdiend 'publiekelijk'
afscheid te geven, krijgt ze hieronder 16
zinnen of steekwoorden voorgelegd die met
haar privé- of sportsituatie te maken hebben.
Ze mag hier op een eigen manier op reageren!
1) Kracht & Vriendschap; is waar mijn liefde
voor het turnen is begonnen. Als 4 jarig meisje
ging ik op de gym. Eerst bij de kleuters en

3) Sport Balans; wat waren we opeens een
supergrote vereniging. Het hoogte punt was
toch wel de uitvoering tijdens het 5-jarig
bestaan. Wat een top dag was dat met een
geweldig team van trainers en vrijwilligers!
4) Sporthal Parijsch; wat mooie turnhal, een
droom die uit kwam! Een vierkante vloer, een
valkuil en niet alles meer te hoeven opzetten.
Hier hebben de turnsters door de
mogelijkheden veel vooruitgang geboekt.
5) Zomerkamp (als kind zijnde); op mijn 8ste
ben ik voor het eerst naar de KNGU
Zomerkampen geweest en vervolgens de 10
jaren erna ook. Wat een geweldige week weg
was dat, heerlijk spelen in de bossen, keten in
de tent en turnen in de mooie turnhal. Hele
mooie herinneringen aan!
6) Zomerkamp (als tentleidster of stafleidster
zijnde); na mijn 18de mocht ik niet meer mee
als deelnemer, dus ging ik mee als leiding en
een aantal jaren later mocht ik als staf mee.
Het is geweldig om te zien dat de kinderen een
top week hebben, daar doe je het voor! En
natuurlijk geniet je zelf ook.
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7) Mooist bereikte resultaat op de
turn/dansvloer (van jezelf); bij het wedstrijd
turnen heb ik diverse medailles behaald op
regionaal niveau. Waar ik zelf ook nog trots op
ben is dat ik na vier keer de 2de plaats gehaald
te hebben tijdens de Clubkampioenschappen,
daarna eindelijk zelf de beker mee naar huis
mocht nemen, omdat ik eerste werd.
Met dansen hebben we twee keer het NK
behaald en zijn we zelfs een keer 3de
geworden. Dat was een ontzettend gave
ervaring en we schreven geschiedenis voor
Kracht & Vriendschap. Ook het behalen van de
Landelijke Theater Demogyade was geweldig.
We waren uitgekozen om in het Orpheus
Congresgebouw in Apeldoorn onze dans
nogmaals op te voeren.
8) Mooist bereikte resultaat (met je
turnleerlingen); dat zijn er door de jaren heen
ook aardig wat geworden. Dat kan een mooie
medaille zijn geweest tijdens een
Rayonwedstrijd, waardoor plaatsing op de
regio zeker was. Maar de gaafste zijn toch wel
de medailles tijdens de
Districtskampioenschappen (dat is het hoogste
wat mijn turnsters konden halen), dus op het
hoogste niveau voor hun met een medaille
naar huis gaan is super! Eentje wil ik nog wel
uitlichten dat was toen twee turnsters twee
medailles op 1 dag wisten te behalen. Eerst
tijdens de Regiofinale in Amersfoort en later
tijdens de Rayonfinale in Culemborg. Wat was
dat cool!
9) Je ouders (Maarten en Betty, ook beiden
actief lid van de vereniging), en schoonouders;
mijn ouders hebben mij vroeger veel naar de
trainingen of wedstrijden gebracht. Mijn
moeder was er eigenlijk altijd bij tijdens de
turnwedstrijden, alleen als ik op de balk moest
wilde ik haar niet zien hihi….. dan ging het niet
goed (bijgeloof). En afgelopen 1,5 jaar hebben
mijn ouders en schoonouders regelmatig op

Liz gepast als ik training gaf of een wedstrijd
had met de meiden.
10) Je man (Robin); heeft mijn uit de hand
gelopen hobby (zo noemde ik het altijd), altijd
goed gevonden. Toen we net samenwoonden,
zag ik soms de turnhal meer dan hem… oeps.
Gelukkig kreeg ik altijd veel energie van de
trainingen en wedstrijden.
11) Je dochter (Liz); is alweer 1,5 jaar oud en
houdt heel erg van klimmen en klauteren, dus
die is binnenkort vast wel bij Sport Balans te
zien.
12) (En hoe dit allemaal te combineren met) je
werk; haha ja hoe ik dat altijd heb gedaan
vraag ik mij soms ook wel eens af. Voordat Liz
geboren werd, werkte ik 36 uur als Marketeer
bij een IT bedrijf en gaf ik 6 uur training in de
week. Toen Liz eenmaal was geboren en mijn
verlof erop zat, ben ik 32 uur gaan werken en
nog 3 uur training gaan geven en dat was af en
toe best pittig.
13) Heb je nieuwe ambities nu je als trainster
stopt; niet direct, eerst meer tijd met mijn
gezin doorbrengen.
14) Komen er nieuwe hobby’s of bezigheden,
nu er meer vrije tijd zal gaan komen; wil zelf
weer meer gaan sporten en verder nog geen
nieuwe hobby’s.
15) Wat heb je voor jezelf geleerd in/van/door
de afgelopen 16 jaar; zo pff… lastige vraag.
Maar denk dat ik zelfstandiger ben geworden
door het training geven, dat ik heb ontdekt dat
ik aardig wat organisatietalent heb en dat ik
het leuk vind om kinderen iets te leren. Ben
ook redelijk perfectionistisch en dat kwam bij
het selectie turnen goed van pas, aangezien
het een jurysport is. Daarnaast het plezier
hebben in je sport ontzettend belangrijk is en
je zo tot de mooiste resultaten kan komen.
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16) Gaan we je nog ergens in de zaal of binnen
de vereniging blijven zien; zeker wel! Zo blijf ik
contactpersoon voor het Zomerkamp en zal
heel af en toe nog eens invallen, maar niet
structureel. Daarnaast gaan we kijken of het
turnbloed van mij ook bij mijn dochter Liz
stroomt, want dan is ze binnenkort ook in de
turnhal te vinden.

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. Het record is niet verbroken, maar ook
dit jaar hebben wij met zijn alle weer een mooi
bedrag bij elkaar weten te brengen. Dit jaar
mogen wij maar liefst een bedrag van € 3499,van De Grote Clubactie in ontvangst nemen.
Willeke...
Veel dank voor je ongeëvenaarde energie,
enthousiasme, aanwezigheid, gezelligheid,
betrokkenheid, hulpvaardigheid, geduld en
ervaring van alle afgelopen jaren.

Wij zijn hier wederom ontzettend trots op.
Dank jullie wel allemaal, want zonder jullie was
dit niet gelukt. ONTZETTEND BEDANKT
allemaal voor dit GEWELDIGE resultaat.

Heel veel succes met alle nieuwe uitdagingen
en interesses die op je pad zullen komen!

LOUISE WULTERKENS.

Grote Club Actie

Spaaractie Plus:
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-

-

-

Na het succes van de spaaractie van vorig jaar,
waarbij gespaard kon worden voor
gepersonaliseerde items komt Plus Giel Smits
komend voorjaar wederom met een leuke
spaaractie voor de sportverenigingen.
Deze keer kan er gespaard worden voor items
met het clublogo. Denk aan een hoodie, een
trainingsshirt of een sporttas.
De eerste meeting over deze actie heeft reeds
plaats gevonden en wij zijn enthousiast dus
gaan hier zeker weer aan mee doen. Houdt de
komende tijd onze social media en acties van
de Plus nauwlettend in de gaten, want wie wil
er nu niet sparen voor een tof Sport Balans
item.

-

Wij blij zijn met de komst van
Leontine binnen het bestuur?
Wij hopen in de komende nieuwsbrief
wederom nieuwe vrijwilligers aan u te
mogen voorstellen?
U naast deze nieuwsbrief ook een 2tal bijlagen aantreft die het lezen de
moeite waard zijn?
Onze turnselecties recent allemaal in
het nieuwe wedstrijdpakje op de foto
zijn gegaan?
Deze meiden per groep aan u worden
voorgesteld op instagram account van
de selectie
@selectie_sportbalansculemborg?
U dit kan terugkijken door deze
account te gaan te volgen?
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
2020 gaan halen?
Wij superenthousiast zijn over de
nieuwe spaaractie van Plus?
Wij het stiekem jammer vinden dat
het nog even duurt voordat hij van
start gaat?

Agenda:
Wist-u-dat:
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23 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie

14 maart 2020: 3e Districtwedstrijd te
Beverwijk (turnen heren)

03 januari:
Speel en beweegmiddag voor iedereen van 5
t/m 15 jaar van 15.00-17.00 in Sporthal
Parijsch

14 en 15 maart 2020: Kwalificatie landelijk te
Winterswijk (dames turnen)

11 januari 2020: 1e Voorwedstrijd te
Culemborg (turnen dames)
18 en 19 januari 2020: 2e Voorwedstrijd te
Amsterdam (turnen dames)
25 januari 2020: 2e Districtwedstrijd te
Beverwijk (turnen heren)
25 en 26 januari 2020: 2e Voorwedstrijd te
Amsterdam (turnen dames)
01 februari 2020: 2e Voorwedstrijd te
Culemborg (turnen dames)
08 en 09 februari 2020: Kwalificatie landelijk
te Eindhoven (dames turnen)
15 februari 2020: 2e Voorwedstrijd te
Kesteren (turnen dames)
07 maart 2020: 2e Voorwedstrijd te
Culemborg (turnen dames)
07 en 08 maart 2020: Kwalificatie landelijk te
Volendam (dames turnen)
07 en 08 maart 2020: Wedstrijd 1 landelijk te
Waddinxveen (turnen heren)

21 en 22 maart 2020: Kwalificatie landelijke te
Rotterdam (turnen dames)
21 en 22 maart 2020: Wedstrijd 2 landelijk te
Ede (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
een heel goed, gezond en vooral sportief 2020
te wensen.

