Nieuwsbrief 4 seizoen 2017-2018

Beste Leden,
Het seizoen zit er weer op. Op de valreep nog
een afsluitende nieuwsbrief van dit seizoen.
Wegens omstandigheden iets korter dan u
gebruikelijk van ons gewend bent. Echter zijn
er toch nog wel een paar puntjes die we met u
willen delen en natuurlijk willen we weten
waar de medaille spiegel op geëindigd is, want
er zijn de laatste wedstrijden nog flinke
klappers gemaakt.
Vacatures:

Ten opzichte van onze vorige nieuwsbrief
hebben er jammer genoeg nog geen
wijzigingen plaatsgevonden binnen ons
vacature aanbod. Graag brengen wij ons
aanbod nog een keer bij u onder de aandacht.
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.

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.

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.

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 14.0015.30 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.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:
Maandag 14 mei jl. heeft onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) weer
plaatsgevonden. De conceptnotulen van deze
vergadering volgen spoedig op onze website.
Sport Balans heeft een mooi jaar achter de rug
en staat positief op de balans. Een resultaat
waar we trots op kunnen zijn.
Een vast punt op de agenda is de contributie.
Voor komend seizoen zal er enkel een
verhoging van de contrubutie op de meeruren
gaan plaatsvinden. Vanaf het 2e uur en meer,
wordt met ingang van 1 oktober 2018 € 0,25
per uur extra in rekening gebracht.
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Babygirl:
De meeste onder ons zal het niet ontgaan zijn
dat onze trainster Willeke zwanger was, ja was
want inmiddels is zijn bevallen van een mooie
dochter genaamd Liz. Willeke en haar man
Robin zijn op vrijdag 1 juni trotse ouders
geworden van misschien wel een nieuw
turntalent 😉

In totaal zijn er 12 gouden, 9 zilveren en 8
bronzen medailles behaald.
De clubkampioen bij de meisjes dit jaar is Indy
van Arnhem en bij de jongens Luc Broekman.
Indy en Luc mogen zich een heel jaar lang
clubkampioen noemen.

Willeke en Robin namens iedereen van Sport
Balans van harte gefeliciteerd!!

Afscheid:

Clubkampioenschappen:
De laatste wedstrijd van dit seizoen vond
zaterdag 7 juli plaats in eigen zaal. Dit was de
dag voor al onze recreanten om te stralen
tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Helaas moeten wij ook dit jaar weer afscheid
nemen van een gewaardeerd trainster. Onze
trainster Ilse Oosterom gaat lekker van haar
gezin genieten.

Alle groepen waren vertegenwoordigd en
ieder voor zich heeft laten zien wat hij of zij
allemaal geleerd heeft.
Bij een wedstrijd horen natuurlijk medailles en
wanneer het om een clubkampioenschap gaat
horen daar natuurlijk ook clubkampioenen bij.

Ilse tijdens haar laatste wedstrijd
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Medailleregen:

Ilse is begonnen bij K&K en na de fusie 1 van
de vaste gezichten binnen het Sport Balans
team geworden. Ilse heeft diverse recreatie
groepen lesgegeven en was daarnaast ook
altijd bereid om de organisatie van diverse
zaken op zich te nemen. Zo heeft zij met
regelmaat de organisatie van de
clubkampioenschappen op zich genomen en
was zij 1 van de drijvende krachten binnen het
team van onze 5-jaarlijkse uitvoering.
Wij gaan Ilse zeker missen, maar uit het oog is
niet uit het hart.
Ilse ontzettend bedankt voor alles wat je
gedaan hebt binnen de vereniging.

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. Met name tijdens de
rayontoestelfinales, deze wedstrijd was nieuw
dit seizoen, hebben onze dames flink
gescoord. De teller eindigt dit seizoen op;

Medaillespiegel:

goud
61

zilver
65

brons
73
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Wist-u-dat:

-

-

-

Wij dit seizoen 199 medailles gehaald
hebben?
Dit er weer meer zijn dan vorig jaar?
Toen de teller op 188 is blijven
steken?
Wij volgend jaar over de 200 willen?
Wij bij deze de uitdaging dus weer aan
gaan?
Wij hetzelfde willen met het aantal
Zoka deelnemers?
Ook hier ieder jaar het record
verbroken wordt?
Wij vorig jaar 84 deelnemers hadden?
Wij dit jaar maar liefst 90 deelnemers
hebben?
Wij dit helemaal niet zo gek vinden,
omdat dit al sinds jaar en dag het
leukste kamp is om op mee te gaan?
Wij dan natuurlijk nu al weer
benieuwd zijn naar alle te gekke
verhalen?
De meeste van ons voor die tijd eerst
lekker vakantie gaan houden?
Zoka pas plaats vindt in de laatste
week van de zomervakantie?

Agenda:
Einde seizoen, betekent einde agenda. Ook
die gaat samen met ons lekker op vakantie.
Wij hopen dat u allen genoten heeft van het
sporten bij Sport Balans en zien jullie graag
vanaf 27 augustus weer terug. Dat we er dan
met zijn alle weer een mooi nieuw seizoen van
kunnen gaan maken.
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne
vakantie.

