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Het leek wel voorjaar, toen ik vandaag op de fiets van een vergadering terug naar huis reed. 
Blauwe lucht, een stralende zon en overal uitbundig bloeiende narcissen en andere voorjaars-
bloemen. Toen ik thuis was werd het weer winter, door de enorme hagelbui die o de ramen 
kletterde. Maar achter die bui kwam de zon weer tevoorschijn. Het is net als het leven van 
iedereen persoonlijk en het verenigingsleven. We kennen allemaal ups en downs, maar ont-
houd: na regen komt zonneschijn! 
 

2016 is al weer 2 maanden oud. We zijn het jaar heel gezellig gestart met de Nieuwjaarsre-

ceptie.    Ruim 50 leden zijn de competitie met elkaar aangegaan. Na het fanatieke trio-
sjoelen hebben we met elkaar een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.  
Heerlijk om een jaar zo te beginnen! 
 

2016 is voor de afdeling gymnastiek ook goed begonnen. Maar liefst 5 cursisten zijn gestart 

met de trainerscursus niveau 3 in Alkmaar. Het is heel fijn dat jonge mensen zich in willen 
zetten voor de vereniging en kinderen les willen geven. Amanda, Lobke, Kim, Brenda en Jo-
lande heel veel succes! 
 

2016 wordt het jaar van de start van diverse bewegingslessen voor 65-75 jarigen.  

Vitaal Nieuw Den Helder is een samenwerkingsverband met de gemeente Den Helder, Sport-
service, Omring, De Wering, Lavabu, het Zwembad, De Draaikolk en Turnlust.  
Alle inwoners van Nieuw Den Helder van 65-75 jaar zijn uitgenodigd voor een fitheidstest op 
8 maart in De Draaikolk. Er zijn 140 aanmeldingen binnengekomen! Na de test worden deze 
mensen geadviseerd om deel te nemen aan een van de 5 te starten beweeggroepen. We zijn 
heel benieuwd en enthousiast om deze nieuwe leden bij Turnlust welkom te heten! 
 

2016 is het jaar waarin we nieuwe bestuursleden moeten vinden. Bij diverse afdelingen tre-

den mensen terug, om verschillende redenen. Het vinden van nieuwe mensen is een moeilij-
ke taak gebleken. 

HELP ONS!!     HELP JE AFDELING!!     
 

Doe iets meer dan alleen maar je uurtje sport!! Informatie bij je afdelingsbestuur. 
Ik nodig u allen van harte uit voor onze Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV).  
Eens per jaar bent u als leden het belangrijkste orgaan van de vereniging.  
Maak er gebruik van! 
      J.A.V.  C.S.A.V. Turnlust 
        vrijdag 18 maart 2016 
               19.30 uur 
          De Draaikolk 
 
Ik hoop u te mogen begroeten. 
 
Vriendelijke groeten 
 

 
 
 
 

Janny Bosma-Karsijns 
alg. voorzitter 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma  Andromeda 81   tel: 625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10  tel: 630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1    tel: 644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18   tel: 533363 
Secretaris                        vacant 
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507   tel: 642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen   verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   tel: 628656 
 
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
Vragen kunt u sturen naar: ssjc.draaikolk@hetnet.nl 
 
 

CSAV Turnlust: www.turnlust.com   
Webmaster: Marina Wildenburg 
Informatie en verslagen kunt u sturen naar: mwildenburg@quicknet.nl 

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 1 april 2016 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Op de nieuwjaarsreceptie zijn we gestart met 
trio sjoelen met als bedoeling om dit uit te laten 
groeien tot een jaarlijks terugkerende traditie. 
De reacties van de deelnemers waren zeer posi-
tief. 
Veel tijd en energie zijn gestoken in het realise-
ren van de nieuwe statuten en het Huishoude-
lijk Regelement dat is onderverdeeld in deel I 
algemeen deel en deel II specifiek deel per afde-
ling. De statuten voldoen geheel aan de wensen 
die aan deze tijd aan een vereniging worden ge-
steld.  
 
Tijdens de JAV zijn de nieuwe statuten bekrach-
tigd. Dan kon pas nadat de “oude” vereniging 
een fusie aanging met de “nieuwe” vereniging. 
Van deze gelegenheid is gebruikt gemaakt om 
CSJV Turnlust te veranderen in Christelijke 
Sport- en Activiteiten Vereniging (CSAV) Turn-
lust omdat naast sport ook andere activiteiten 
onder de hoede van Turnlust vallen. Verdere 
uitbreiding van verschillende clubs in de toe-
komst is denkbaar. 
 

Op de JAV mocht Inge Lamboo de 
sportbeker in ontvangst nemen 
voor haar goede prestaties op het 
NK rhonradturnen . De vereni-
gingsbeker werd uitgereikt aan de 
onderhoudsploeg van De Draai-
kolk. Een trouwe ploeg mensen die 
elke donderdagochtend in en rond-
om De Draaikolk allerlei onder-
houdswerkzaamheden verricht. 

Een aantal enthousiaste leden van CSAV Turn-
lust waren vertegenwoordigd met een kraam op 
de Sportinformatiemarkt en ook op de vrijwil-
ligersmarkt was een delegatie afgevaardigd. 
Op de beweegdag van Den Koogh hebben meer-
dere leden een demonstratie koersbal en sjoelen 
verzorgd. 
 
De opkomst van buren op de Open dag/
burendag heeft niet het gewenste resultaat op-
geleverd en zal dan ook niet worden herhaald. 
De Open dag zal een andere invulling krijgen. 
Plannen hiervoor moeten nog worden uitge-
werkt. 
 
Daarentegen was de Sportieve Sinterklaas we-
derom een groot succes. Meer dan 60 kinderen 

uit allerlei delen van Den Helder konden hun 
kunsten vertonen op sportief gebied. Door voor 
deze activiteit de Sportsubsidie te gebruiken 
kunnen we dit evenement kosteloos organise-
ren. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat 
Sinterklaas bijzonder verheugd was om zoveel 
kinderen actief bezig te zien. 
 
De Rabofietssponsortocht is zowel door een af-
vaardiging van de vereniging als de stichting 
gefietst. 
De lotenverkoop van de Grote Club Actie loopt 
iets terug. In 2015 zijn 319 loten verkocht en in 
2014 nog 377. Desalniettemin zijn we blij met 
alle extra financiële inkomsten. 
 
Op 31 oktober hebben we stilgestaan bij het 110 
jarig bestaan van de vereniging. Niet voor niets 
was de Kaderdag op 
deze dag gepland. Een 
bijzonder smakelijke 
Kaderdag omdat de 
aanwezigen zelf de lek-
kernijen voor een high 
tea moesten verzorgen. 
Op de Kaderdag wordt 
altijd gewerkt aan teambuilding doordat de 
deelnemers gezamenlijk diverse activiteiten 
moeten doen. Hier wordt een gedeelte van de 
Sportsubsidie voor ingezet. Aansluitend aan de 
Kaderdag was de feestavond met live muziek. 
Elke afdeling heeft in de afgelopen periode een 
activiteit georganiseerd vanwege het 110 jarig 
jubileum. 
 
Ook het afgelopen jaar is weer Sportsubsidie 
van de gemeente Den Helder ontvangen. Bij di-
verse afdelingen blijkt dat de Sportsubsidie een 
welkome bron van inkomsten is om de financi-
ën rond te krijgen, zonder de Sportsubsidie kan 
het niet meer uit. 
In het najaar is het rapport evaluatie Sportbe-
sluit door de gemeente gepresenteerd. In dit 
rapport staat beschreven hoe de sportverenigin-
gen in Den Helder de ontvangen Sportsubsidie 
uitgeven over de afgelopen 5 jaar. In de meeste 
gevallen gebeurt dat niet zoals is omschreven in 
het Sportbesluit artikel 5.1. Vanuit sportvereni-
gingen is aangegeven dat het lastig is om activi-
teiten te organiseren voor doelgroepen die min-

(Vervolg op pagina 6) 

Jaarverslag hoofdbestuur 2015 
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der betrokken zijn bij het maatschappelijk le-
ven. De verantwoordelijken bij de gemeente 
Den Helder hebben aangegeven aan het werk te 
gaan met de (verbeter)punten die zijn aange-
reikt vanuit de sportverenigingen. 
 
Diverse vergaderingen met andere deelnemers 
hebben al plaatsgevonden en Sportvitaal Nieuw 
Den Helder krijgt steeds meer vorm. In maart 
2016 starten de eerste activiteiten die recht-
streeks betrekking hebben op CSAV Turnlust en 
De Draaikolk.  
Voor een bedrag van € 30,- per jaar of éénmalig 
€ 150,- kan u/je vriend van Turnlust worden De 
vrienden helpen mee om de contributies laag te 
houden en activiteiten voor leden en niet-leden 
te kunnen bekostigen. Schroom niet om ook 
een “Vriend van CSAV Turnlust” te worden!! 
 
De facebookpagina heeft een trouwe groep be-
zoekers en is nog steeds groeiende. De Turnlust-
scala komt 5x per jaar uit. Het afgelopen jaar 
heeft CSAV Turnlust meerdere malen de kran-
ten/internet bereikt met aankondigingen diver-
se activiteiten of recensies van de deze activitei-
ten. De PR blijft noodzakelijk. 

Meerdere be-
stuursfuncties 
zijn vacant en 
moeizaam op te 

vullen. Ook de teruglopende ledenaantallen is 
een zorgwekkende ontwikkeling. Het hoofdbe-
stuur is hiervan op de hoogte en probeert idee-
ën en oplossingen aan te dragen om het tij te 
keren.  
De afdelingen hebben eigen activiteiten georga-
niseerd in de vorm van wedstrijden, demonstra-
ties enzovoort of hebben deelgenomen aan 

kampioenschappen. Het dagelijks bestuur ont-
ving hiervoor uitnodigingen en probeert hier 
aandacht aan te besteden door deze activiteiten 
te bezoeken. 
Tijdens de 5 hoofdbestuursvergaderingen is on-
der meer gesproken over een collectieve aan-
vraag van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
en het opstellen van gedragsregels.  
De samenwerking met Den Koogh zal verder 
geïntensiveerd worden en zal in 2016 meer dui-
delijk gaan geven hoe de invulling gaat zijn. 
Het dagelijks bestuur is 11 maal bijéén geweest. 
 
Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten 
nemen van meerdere personen:  
Mevr. Corrie Goverts overleed op 9 januari 2015, 
lid van verdienste.  
Mevr. Alie Beijer-Balijon is overleden op 16 april 
2015, bijzonder lid.  
Dhr. Nico de Vries overleed 20 juli 2015, lid van 
verdienste en nog actief als penningmeester van 
stichting De Draaikolk. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter  : mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns 
Secretaris  : mevr. A.W. Winkelman-
Pronk 
Penningmeester : dhr. R. Slikker 
 
Helma Winkelman 
Algemeen secretaris 
 

(Vervolg van pagina 5) 

Gehouden op vrijdag 27 maart 2015 in  
De Draaikolk te Den Helder. 
 
1.Opening 
 
De voorzitter mevr. J. Bosma-Karsijns opent de 
vergadering om 19.35 uur met het lezen van een 
stukje  uit de bijbel: 1 Petrus 3: 8-12. Daarna gaat 
de voorzitter ons voor in het gebed. 
 

De voorzitter geeft aan, dat de tekst uit de bijbel 
zo gewoon klinkt. Ga goed met elkaar om, wees 
vriendelijk voor elkaar en bewaar de vrede. Het 
leuke is, dat je als je echt je best hiervoor doet, 
het ook direct effect heeft. Glimlach maar eens 
een keer naar een vreemde en je krijgt direct 
een glimlach terug. Wie goed doet, goed ont-
moet is tegenwoordig een tv-programma, maar 
uit ervaring weten we allemaal dat het werkt.  

(Vervolg op pagina 7) 

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de C.S.J.V.Turnlust  



 

                                                                                    7                                                                jaargang 14 nr.3 maart 2016 

Gelukkig werkt dat binnen onze vereniging 
Turnlust ook zo!  

Hierna verklaart de 
voorzitter de verga-
dering voor geopend 
en heet iedereen van 
harte welkom op de 
Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering 

van C.S.J.V. Turnlust. 
 
In het bijzonder een welkom voor: 
 
De Ereleden:  
De dames L.C. den Hartog, J. van Nieuwkasteel-
Woering en F.W. Tesselaar. 
De heren J.J. van Nieuwkasteel, H.J. Tamboer en 
R. van de Laar. 
 
De Leden van Verdienste:  
De dames H. Schram-Visser  
en I. Vietje-Huizing. 
De heren D. van Faassen, J. Beijer, T. Bosma, 
N.F.R. de Vries en J. Clowting. 
 
De Bijzondere Leden: 
De heer C. Minnaard 
 
En als laatste een speciaal welkom voor de nota-
ris de heer Verhoeks, die speciaal vanavond aan-
wezig is voor de agendapunten 9 en 10. 

 
Helaas moeten wij ook vanavond stil-
staan bij het heengaan van enkele van 
onze leden, die onlangs zijn overleden:  
 

17 oktober 2014   
mevrouw R. Buter Lid Afdeling Koersbal 
 
18 november 2014  
mevrouw M. Tromp Lid Afdeling Sjoelen 
 
9 januari 2015   
mevrouw C. Goverts Lid van Verdienste 
 
15 februari 2015   
mevrouw R. Busman Barmedewerkster 
 
Staande gedenken wij hen. 
 
 
 

2.Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving:  
 
Ereleden:  
De heer A.A. van Nieuwkasteel en mevrouw H.J. 
van Nieuwkasteel-van der Ham. 
Leden van verdienste:  
De heren J.J. van der Linden en U. Kamminga.  
De dames J. van Schooneveld en R. de Vries-Van 
Kempen. 
Genodigden: 
De heer M. van Veen van de Afdeling Biljarten 
 
3.Ingekomen stukken m.b.t. de JAV 
 
De secretaris mevrouw A.W. Winkelman-Pronk 
geeft aan dat er een brief van de kascontrole 
commissie binnengekomen is, die behandeld zal 
worden bij agendapunt 7. 
 
De voorzitter vraagt om de toestemming voor 
álle afdelingen om hun contributie te verhogen 
indien dat noodzakelijk is in het lopende jaar. 
Dit geldt tevens voor de afdracht aan het hoofd-
bestuur. Alle aanwezigen gaan hiermee ak-
koord.  
 
4.Notulen van de JAV d.d. 21 maart 2014  
 
De notulen worden zonder wijzigingen met ap-
plaus goedgekeurd, met dank aan de notulist de 
heer R. Goedhart.  
 
5.Jaarverslagen 
 
Alle jaarverslagen zijn in de 
ledenvergadering van de afde-
lingen behandeld en  
goedgekeurd. Stichting De 
Draaikolk heeft er een specia-
le stichtingsvergadering met 
alle medewerkers voor uitge-
schreven. Een compliment 
voor de secretarissen van de afdelingen is hier 
dan ook op z’n plaats en dit wordt ondersteund 
met applaus. 
Vanavond komt alleen het verslag van het Alge-
meen bestuur van de C.S.J.V. Turnlust aan de 
orde.  Het Jaarverslag is geschreven door me-
vrouw A.W. Winkelman-Pronk en gepubliceerd 
in de Turnlustscala, dus iedereen heeft ruim-
schoots de gelegenheid gehad om dit verslag 

(Vervolg van pagina 6) 
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door te lezen. Ook staat het in het speciale jaar-
verslagboekje dat ook is samengesteld door me-
vrouw A.W. Winkelman-Pronk. De voorzitter 
bedankt mevrouw Winkelman-Pronk voor het 
vele werk dat toch altijd weer verricht moet 
worden voor de Jaarlijkse Algemene Vergade-
ring, vooral om alle stukken bij de afdelingen 
vandaan te krijgen. Het verslag wordt, met dank 
aan mevrouw A.W. Winkelman-Pronk, goedge-
keurd en ook ondersteund met applaus. 
 
De voorzitter geeft aan dat De Stichting De 
Draaikolk een afdeling is van C.S.J.V. Turnlust, 
maar een stichting heeft geen leden. Daarom zal 
het jaarverslag ook op deze JAV goedgekeurd 
moeten worden. De secretaris van Stichting De 
Draaikolk, mevrouw M. Wildenburg, heeft het 
Jaarverslag samengesteld en ook dit Jaarverslag 
is gepubliceerd in de Turnlustscala. Hierna 
wordt het verslag met applaus goedgekeurd en 
mevrouw Wildenburg wordt door de voorzitter 
bedankt voor het samenstellen van het verslag. 
 
6.Financiën 

 
De financiële versla-
gen van de afdelin-
gen zijn ook op de 
eigen ledenvergade-
ringen behandeld en 
goedgekeurd. Deze 

verslagen worden bovendien in de hoofdbe-
stuursvergadering van februari met alle voorzit-
ters en penningmeesters besproken. De pen-
ningmeesters worden allen hartelijk bedankt 
voor het feit dat zij zo goed het huishoudboekje 
van de afdelingen beheren. De plannen voor het 
komende jaar zijn ook al weer gemaakt. De be-
grotingen zijn in november al goedgekeurd in 
het hoofdbestuur. Een hartelijk applaus voor de 
penningmeesters volgt. 
 
De voorzitter vraagt nog een speciaal applaus 
voor mevrouw A.W. Winkelman-Pronk, daar zij 
voor de totale vereniging de aanvraag voor de 
subsidie regelt en bij de gemeente de verant-
woording van deze subsidie verzorgt.  
 
 
 

Financiële verslag van het Algemeen Be-
stuur 
 
De heer R. Slikker geeft een toelichting op de 
begroting en realisatie van het verslag van het 
jaar 2014. 
Als belangrijkste inkomsten, geeft de heer Slik-
ker aan dat dit bijvoorbeeld de Grote Clubactie, 
de Fietstocht van de Rabobank, de bijdragen uit 
de afdelingen, de subsidies en rente zijn. Hierna 
volgt een toelichting op de diverse posten van 
de uitgaven. De Turnlustscala is inmiddels rede-
lijk kostendekkend geworden. Het financiële 
jaar is positief afgesloten. Ook de reserves die 
voor alle afdelingen in de boeken staan, worden 
aangegeven. Ten-
slotte volgt een 
toelichting op de 
begroting van 2015, 
waarbij de subsi-
dies nog op een 
nul bedrag staan, 
daar dit bedrag 
nog niet verwekt / bekend is. 
De heer Slikker geeft de overige activiteiten van 
het jaar 2014 nog even kort weer, zoals de ver-
vanging van de kopieermachine, het oprichten 
van een nieuwe afdeling, de activering van de 
Facebookpagina en het kijken naar voetbal in de 
Draaikolk tijdens het afgelopen WK. Het finan-
ciële verslag wordt onder applaus goedgekeurd. 
 
Financiële verslag Stichting De Draaikolk 
 

De voorzitter geeft het woord aan de 
heer N.F.R. de Vries, 1e penningmeester 
van Stichting De Draaikolk, en hij zal 
een toelichting geven op het financiële 
overzicht van 2014 van de stichting. De 
heer De Vries geeft aan dat het resul-
taat van de exploitatie wel een tekort 

laat zien, echter het tekort is minder dan vorig 
jaar. De heer De Vries geeft een toelichting per 
onderdeel van het exploitatieresultaat. Daar-
naast wordt de begroting voor 2015 doorgeno-
men, waarbij aangegeven wordt dat de reserve-
ring voor groot onderhoud in deze begroting 
niet opgenomen is. Eenvoudigweg omdat hier 
de middelen niet voor beschikbaar zijn.  
 
 

(Vervolg van pagina 7) 

(Vervolg op pagina 9) 



 

                                                                                    9                                                                jaargang 14 nr.3 maart 2016 

De voorzitter bedankt de heer De Vries, inclu-
sief zijn medeteamgenoten, de heren  
C. Minnaard, J. Baard en J.J. van der Linden. Een 
hartelijk applaus voor deze vier heren volgt.  
 
De voorzitter bedankt de heer Minnaard voor 
zijn werk in de financiële commissie, daar hij dit 
jaar voor het laatst heeft meegewerkt in de com-
missie. 
 
De voorzitter geeft aan dat de financiële situatie 
van De Draaikolk nog niet gezond is en dat we 
hier met elkaar zeker nog aan moeten werken. 
Daarom een oproep om mee te helpen met de 
collectie voor het Oranjefonds.  
 

7.Verslag kascontrolecommis-
sie 
De financiële stukken over het 
jaar 2014 zijn gecontroleerd door 
de afdeling Badminton, me-
vrouw M. Wildenburg en de Af-
deling Sjoelen, mevrouw T. van 
de Molen. 
Mevrouw  M. Wildenburg geeft 
aan dat de beide commissieleden 
de stukken gecontroleerd heb-

ben en er geen onregelmatigheden geconsta-
teerd zijn. Zij verzoeken de vergadering om het 
hoofdbestuur en de algemeen penningmeester 
in het bijzonder te déchargeren over het boek-
jaar 2014. Onder applaus wordt dit bevestigd.  
 
8.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
In 2016 hebben volgens rooster de afdeling Sjoe-
len en de afdeling Koersbal zitting in deze com-
missie. De afdeling Gymnastiek is reserve. 
 
9.Vaststellen statuten Christelijke Sport- en 
Activiteiten Vereniging Turnlust 
De voorzitter geeft aan dat de aanleiding voor 
het wijzigen van de statuten een verplichte wij-
ziging van het Huishoudelijk reglement is. 
Daarna zijn toen ook de statuten tegen het licht 
gehouden en daar bleken een aantal achterhaal-
de artikelen in te staan. Deze konden niet zo-
maar gewijzigd worden, omdat er ook een arti-
kel in stond dat deze artikelen niet te wijzigen 
waren. 
Het hoofdbestuur heeft toen besloten tot een 
praktische fusie. Dit betekent in de praktijk dat 
er formeel een nieuwe vereniging opricht wordt, 

die fuseert met de oude vereniging. De oude 
vereniging wordt dan opgeheven. 
 
Er zijn nieuwe statuten gemaakt door de nota-
ris, de heer A. Verhoeks.  
 

Het hoofdbestuur heeft 
daarna besloten dat er 
ook een nieuwe naam 
gekozen moest worden 
die beter bij de huidige 
vereniging past. We 
hebben gekozen voor: 
Christelijke Sport- en 

Activiteiten Vereniging (CSAV) Turnlust. 
 
In de statuten zijn alle wettelijke zaken opgeno-
men:  
De naam, het doel, hoe het doel te bereiken, 
welke soort leden (gewoon en jeugdlid, erelid, 
Lid van Verdienste) en aansprakelijkheid. Ook 
wordt beschreven dat er afdelingen zijn, hoe het 
lidmaatschap geregeld is, hoe de inkomsten ge-
regeld zijn en hoe er gestemd moet worden. 
 
Statuten kunnen alleen via een notaris gewijzigd 
worden. 
 
Alvorens de vergadering overgaat tot het vast-
stellen van de statuten wordt het protocol van 
het stemmen bepaald. Alle aanwezigen gaan 
ermee akkoord, dat de stemming per acclamatie 
(handopsteking) gebeurd. 
 
Daarna worden de statuten van de Christelijke 
Sport- en Activiteiten Ver-
eniging Turnlust vastgesteld. 
 
Stemgerechtigd zijn alleen 
de bestuursleden die aanwe-
zig zijn van een afdeling. En 
per afdeling een aantal stemmen, afhankelijk 
van de grootte van de afdeling. 
Na de stemming worden de statuten zijn goed-
gekeurd en is de nieuwe vereniging opgericht: 
Christelijke Sport- en Activiteiten Vereniging 
Turnlust. 
De statuten zullen binnenkort getekend worden 
ten kantore van de notaris, de heer  
A.  Verhoeks. 
 
10.Fusie tot CSAV Turnlust 

(Vervolg van pagina 8) 
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De voorzitter geeft aan dat nu de fusie volgt van 
de CSJV Turnlust met de CSAV Turnlust. Hier-
voor wordt de CSJV Turnlust ontbonden. 
 

Alle huidige leden van de CSJV Turn-
lust worden met de machtiging door 
het bestuur aangemeld als lid van de 
nieuw opgerichte vereniging: Christe-
lijke Sport en Activiteitenvereniging 

Turnlust. 
 
Alle middelen en baten van de vereniging worden 
toegewezen  en geleverd op de daarvoor juridi-
sche voorgeschreven wijze, aan deze nieuwe ver-
eniging, onder de ontbindende voorwaarde dat 
deze nieuwe vereniging ook alle lasten en schul-
den van de verenging voor eigen rekening neemt 
en als eigen schuld zal voldoen. 
 
Na de stemming wordt deze overdracht van leden 
en middelen, baten, lasten en schulden vastge-
steld.  
 
Nu dit vastgesteld is, stelt de voorzitter voor om 
de vereniging CSJV Turnlust te ontbinden. De 
voorzitter en de penningmeester zullen als ver-
effenaars optreden. Zij zullen ervoor zorgdragen 
dat alle zaken van de oude naar de nieuwe vereni-
ging gaan. De voorzitter vraagt of de vergadering 
hen onbeperkte en onherroepelijke volmacht 
geeft om dit te kunnen doen? De boeken en be-
scheiden zullen worden bewaard door de CSAV 
Turnlust. 
 
Na deze stemming stelt de voorzitter vast dat de 
CSJV Turnlust ophoudt te bestaan! 
De voorzitter feliciteert een ieder in de vergade-
ring aanwezig met het lidmaatschap van de Chris-
telijke Sport- en Activiteiten Vereniging Turnlust. 
 
Bij een nieuwe vereniging hoort een nieuw logo. 
Uit een 15-tal ontwerpen 
zijn er 2 door de bestuursle-
den gekozen. 
De vergadering wordt ge-
vraagd een keuze uit één van deze twee logo’s te 
maken en deze stemronde vindt plaats in de pau-
ze en na de pauze is de keuze na de stemming 
bekend gemaakt. Het nieuwe logo zal in de loop 
van het jaar in gebruik genomen worden. 
 
11.Vaststellen Huishoudelijk Reglement 

 
Als laatste nog het Huishoudelijke reglement.  
 
Het Huishoudelijk Reglement bestaat uit 2 de-
len: 
Het algemeen reglement voor de hele vereni-
ging. Dit deel kan alleen gewijzigd worden op een 
Algemene Ledenvergadering.  
Het specifiek deel, per afdeling verschillend. Dit 
deel kan gewijzigd worden op de Hoofdbestuurs-
vergadering. 
In het Huishoudelijk reglement worden prakti-
sche zaken geregeld. 
 
Na de stemming wordt het 
algemene deel van het 
Huishoudelijk reglement 
aangenomen. 
 
Het specifieke deel is per 
afdeling en per punt doorgenomen en onderte-
kend op de afdelingsledenvergaderingen. Het was 
al goedgekeurd op de Hoofdbestuursvergadering 
van 18 februari 2015. 
 
Dan worden de voorzitters van de afdelingen ver-
zocht het Huishoudelijk Reglement te onderteke-
nen. 
 
Dagelijks Bestuur : mevrouw J. Bosma-Karsijns en  
mevrouw A.W. Winkelman-Pronk 
Afdeling Gymnastiek: mevrouw H. Schram-Visser 
Afdeling Badminton:de heer H. Sandbrink 
Afdeling Biljarten : de heer J. van Gestel 
Afdeling Draaikoers: mevrouw J. van Nieuwkas-
teel-Woering 
Afdeling Sjoelen : de heer R. van der Veen 
Afdeling TurnlustFocus : de heer R. Slikker 
 
      
12.Welkom nieuwe afdeling TurnlustFocus 
 
De voorzitter geeft aan dat ze het in de afgelopen 
10 jaar van haar voorzitterschap nog niet eerder 
meegemaakt heeft, maar er is een nieuwe afdeling 
opgericht: TurnlustFocus. Een groepje fotografen 
heeft zich verenigd en leren elkaar 
hoe ze betere en mooiere foto’s kan 
maken. Voorafgaande aan het vol-
gende agendapunt, de bestuursver-
kiezingen, heet de voorzitter de bestuursleden 
van deze nieuwe afdeling van harte welkom: 
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De heer R. Slikker: Voorzitter/penningmeester 
De heer T. Bosma    : Secretaris 
Mevrouw E. Das: Bestuurslid  

 

13.Bestuursverkiezingen 
De voorzitter geeft aan dat er elk jaar bestuurs-
leden zijn, die besluiten te stoppen met hun 
werk binnen de vereniging en hun functie be-
schikbaar stellen. Het is ook elk jaar weer span-
nend of er mensen worden gevonden om deze 
functies te vervullen.  
 
Allereerst verwelkomen we de nieuw te be-
noemen bestuursleden: 
 
Afdeling Sjoelen 
De heer R. van der Veen : Voorzitter 
Mevrouw T. van der Molen : Secretaris 
Mevrouw T. Boutkan  : Bestuurslid 
 
Stichting De Draaikolk 
De heer H. Sandbrink  : Voorzitter (ad 
interim, voor de periode van 1  Jaar) 
De heer A. Hollander  : Bestuurslid 
 
Afdeling Biljarten 
De heer J. van Gestel  : Voorzitter 
 
Afdeling Koersbal 
De heer H.J. Tamboer  : Penningmeester 
 
Dan volgen de kandidaten die aftredend en 
herkiesbaar zijn: 
 
Dagelijks Bestuur 
Mevrouw A.W. Winkelman-Pronk : Secretaris 
 
Afdeling Badminton 
Mevrouw M. Wildenburg : Penningmeester 
 
Afdeling Biljarten 
De heer U. Kamminga : Bestuurslid materialen 
 

Afdeling Gymnastiek  
Mevrouw H. Schram-Visser   Voorzitter, 
herkiesbaar voor 1 jaar 
Mevrouw J. van de Berg   : Secretaris 
Afdeling Koersbal 
De heer J.J. van Nieuwkasteel  : Secretaris 
 
De voorzitter bedankt alle herkiesbare leden 
voor de kandidaatstelling en met applaus wor-
den de herkiesbare kandidaten benoemd. 
 
Dan volgen nu de mensen die aftredend zijn 
en niet herkiesbaar zijn: 
 
De Afdeling Twir-
len heeft besloten 
om zich op te 
heffen per 31 de-
cember2014. De 
twirlsters zijn over-
gegaan naar een 
andere vereniging, 
waar ze beter kunnen groeien binnen hun sport. 
 
Afdeling Twirlen/Korpsen 
De heer J. Beijer  : Voorzitter 
De heer J. Schmidt : Secretaris 
Mevrouw J. Schmidt  : Penningmeester 
 
Afdeling Biljarten 
De heer E. Beettjer  : Voorzitter 
 
Afdeling Sjoelen 
Mevrouw T. van der Molen : Voorzitter 
Mevrouw B. Buis   : Bestuurslid 
 
Stichting De Draaikolk 
Mevrouw M. Wildenburg : Secretaris 
 
De voorzitter bedankt de aanwezige en afgetre-
den personen voor hun inzet en overhandigt 
hen een bloemetje en een cadeautje.  
 

Ook de heer J. Putters neemt 
als voorzitter van de Stichting 
De Draaikolk afscheid. 
De voorzitter memoreert dat zij 
samen met de heer Putters 10 
jaar geleden begonnen is om de 
erfenis van de heer D. van 
Schooneveld te beheren. De 

voorzitter bedankt de heer Putters namens alle 
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mensen op deze vergadering aanwezig voor al 
het werk wat hij verricht heeft. En dit wordt op 
een bijzondere manier gedaan. Een powerpoint 
presentatie wordt getoond waaruit de belang-
rijkste zaken, zoals contacten leggen, praten 
met mensen, mensen motiveren aan de orde 
komen. 
 
14.Huldigingen 
De voorzitter geeft aan dat het een bijzondere 
jaarvergadering is vandaag.  
Op 27 maart 2015 is de Christelijke Sport- en 
Activiteiten Vereniging Turnlust opgericht. Het 
is de opvolger van de Christelijke Sport- en 
Jeugd Vereniging Turnlust. 
 
 
In de naam is er maar 1 woord uitgegumd en 
vervangen door een nieuwe. 
In de statuten en het huishoudelijk reglement 
zijn er heel wat woorden en zinnen uitgegumd 
en vervangen door nieuwe teksten. Alles waar 
de CSAV Turnlust voor staat is in de taal van nu 
beschreven. Vanaf heden kunnen we nieuwe 
kleur aanbrengen  aan de vereniging Turnlust, 
die ons zo na aan het hart ligt. 
 
De voorzitter heeft een klein presentje voor de 
aanwezigen. Het is een kleine tube verf om 
kleur te geven aan de CSAV Turnlust. Maar ei-
genlijk is het een gummetje, waarmee je ruimte 
kunt maken voor nieuwe impulsen, nieuwe 
kleuren, nieuwe ideeën.  
 
Sportbeker 2014 
De sportbeker wordt op voordracht van een af-
deling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur ter 
beschikking gesteld aan een persoon, personen 
of groep die een bijzondere prestatie heeft / 
hebben geleverd op sportief gebied. 
 
De afdeling gymnastiek heeft voorgedragen: In-
ge Lamboo. 
 
Inge heeft in 2014 een bijzondere prestatie ver-
richt door zich te plaatsen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen in niveau 6. Daarvoor 
moest zij een aantal punten halen tijdens de dis-
trictskampioenschappen van district MidWest. 
Dat heeft zij ruim gedaan. Tijdens de NK in Ede 
behaalde zij een 5e plaats. Een topprestatie! 
 

Onder applaus overhandigt de voorzitter de be-
ker, oorkonde en een bloemetje aan de Inge 
Lamboo. 
 
 
Verenigingsbeker 2014 
De verenigingsbeker wordt op voordracht van 
een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks be-
stuur toegekend aan een persoon, personen of 
groep die zich op bestuurlijk of organisatorisch 
gebied verdienstelijk heeft of hebben gemaakt 
in zijn/haar of hun afdeling, voor de totale ver-
eniging of het verenigingsgebouw. 
 
Voor de verenigingsbeker 2014 is voorgedragen 
de onderhoudsploeg van De Draaikolk. 
 
De voorzitter vraagt op de heren F. Oorschot, 
M. ter Brugge, R. van der Veen, T. Bosma, P. 
Pols, U. Kamminga, A. van der Plaat en me-
vrouw M. Hoffer naar voren willen komen. 
 
De mensen van deze groep komen elke donder-
dag bij elkaar en doen gezamenlijk het onder-
houd en reparaties in en om De Draaikolk. Som-
migen doen dat al vele ja-
ren. Ze zijn niet te beroerd 
om zelfs in hun vakantie-
dagen werkzaamheden uit 
te voeren die niet mogelijk 
zijn gedurende de ope-
ningstijden van De Draaikolk. Zij hebben ook 
een belangrijk aandeel in de metamorfose van 
ons verenigingsgebouw. 
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter de be-
ker, oorkondes en de bloemen aan de leden van 
de onderhoudsploeg. 
 
Overige huldigingen 
De voorzitter vraagt eerst een applaus voor de 
heren J. van Dijk, H. Sandbrink en  
J. Putters. Zij hebben namelijk dagenlang hard 
gewerkt aan de nieuwe verlichting in de sport-
zaal. 
 
25 jaar lid 
De heer M. van Veen : Afdeling Biljarten    
De heer C. Minnaard : Lid financiële commis-
sie St. De Draaikolk   
Mevrouw R. de Vries-Van Kempen  : 
Stichting De Draaikolk 
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Zij ontvangen allen het speldje en de bloemen 

uit handen van de voorzitter. Zij 
die niet aanwezig zijn, ontvan-
gen deze bloemen en het speld-
je via één van de andere aanwe-
zigen op deze vergaderingen. 
 

30 jaar lid 
Mevrouw M. Wildenburg: Afdeling Badminton 
Mevrouw B. Buis   : Afdeling Sjoelen 
Mevrouw I. Vietje-Huizing : Lid van Verdien-
ste en bestuurslid Afdeling  Koersbal 
De heer J.J. van der Linden : Lid van Verdien-
ste en lid van de financiële  commissie St. de 
Draaikolk 
 
Zij die aanwezig zijn ontvangen een bloemetje 
uit handen van de voorzitter. 
 
35 jaar lid 
Mevrouw J. van Schooneveld : Lid van Verdien-
ste en barmedewerkster 
Mevrouw W. Jager : Lid van Verdienste 
De heer N.F.R. de Vries : Lid van Verdienste en 
penningmeester  Stichting De Draaikolk 
 
Zij die aanwezig zijn ontvangen een bloemetje 
uit handen van de voorzitter.  
 
45 jaar lid 
Mevrouw F.W. Tesselaar : Erelid 
 
Zij ontvangt een bloemetje uit handen van de 
voorzitter. 
 
50 jaar lid 
De heer A. van Breda : Lid van Verdienste 
 
Hij is niet aanwezig, maar zal te zijner tijd het 
bordje ontvangen. 
 
55 jaar lid 
Mevrouw A. Los  : Lid van Verdienste 
De heer J. Beijer  : Lid van Verdienste 

Mevrouw J. van Nieuwkasteel-Woering: Erelid 
en voorzitter Afdeling Koersbal 
 
Zij die aanwezig zijn ontvangen allen een bloe-
metje en mevrouw J. van Nieuwkasteel-Woering 
tevens het bordje, uit handen van de voorzitter.   
 
75 jaar lid 
Mevrouw L.C. den Hartog  : Erelid 
 
Zij heeft op de ledenvergadering van de afdeling 
gymnastiek al een bondsspeld gekregen van de 
KNGU. Uit handen van de voorzitter ontvangt 
zij een bloemetje. 
 
15.Rondvraag  
De heer J. Clowting heeft een opmerking over 
de kleur van het nieuwe logo. Hij vraagt of er 
iets meer kleur / helderheid in kan komen. De 
voorzitter geeft hierop aan dat men het geheel 
van het nieuwe logo zeker nog verder zal ont-
wikkelen. De opmerking van de heer Clowting 
zal hier in meegenomen worden. 
 
16.Sluiting 
De voorzitter bedankt de mensen achter de bar 
en alle overige mensen die meegeholpen heb-
ben om deze vergadering tot stand te brengen. 
Verder bedankt de voorzitter een ieder voor de 
aanwezigheid en zij leest ter afsluiting een ge-
dicht voor om over na te denken van Bram Ver-
meulen, getiteld: Ik heb een steen verlegd. 
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor 
zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.15 uur 
de vergadering. 
 
R. Goedhart  
Notulist. 
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Op zaterdagmiddag 23 Januari 2016 vonden    de 

eerste Noord-Nederlandse kampioenschappen 

plaats. Deze werden gehouden in De Draaikolk 

Naar deze wedstrijden kwamen 32 deelnemers 

op recreanten niveau  De 3 verenigingen  kwa-

men uitNoord-Holland  (Turnlust, Lycurgus 

Krommenie en Jahn uit Westzaan) en Friesland 

(SSS Grouw).  

Om 12.30 uur begonnen de alle deelnemers aan 

het inturnen. Ze moesten een driekamp turnen; 

rechtuit, spiralen en sprong.   

Om 13.00 uur werden alle deelnemers en juryle-

den van harte verwelkomd door de voorzitter 

Els Schram., waarna de wedstrijden konden be-

ginnen. 

Er werd geturnd in 3 ronden. Door de strakke 

leiding van onze wedstrijdleider Brenda Bosma 

en het accurate tellen van Peter en Annelies Hil-

bers  konden om 17.00 uur  de prijzen  uitgereikt 

en alle juryleden en vrijwilligers bedankt wor-

den. 

Turnlust viel goed in de prijzen met maar liefst 

6 medailles. 

Alle deelnemers, leiding en publiek gingen met 

een tevreden gevoel naar huis. We hopen dat de 

opzet van deze rhönradwedstrijden het volgend 

jaar nog meer deelnemers zal trekken. 

      
Uitslagen Turnlustleden 
 
Niveau 9: 
1e Britt Nieuwold  23.25 pnt.  
5 Nina Bras  20.20 
 
Niveau 8: 
2e Myrthe Scholten 20.95 pnt. 
4 Annalies Straatman 20.75 
5 Day Meerburg  20.50 
9 Lesly van Diessen 19.90 
 
Niveau 7: 
1e Sanne Pompert  20.75 pnt. 
2e Amanda Vink  20.15 
 
Niveau 6: 
1e Larissa van Orselen 21.40 pnt. 
2e Melanie Coesel    19.65 
 
Niveau 5: 
1e Kim van den Berg 22.45 pnt 
 
     Robin  Stoffer 
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Onderlinge wedstrijd. 
 
Half december was eigenlijk de sluitingsdatum 
om je op te geven voor de 1e onderlinge wed-
strijd, die op 6 februari 2016 zou plaatsvinden. 
Maar het aantal deelnemers bleef steken op 9, 
erg jammer. 
Ook nog te weinig reacties van juryleden om te 
komen jureren. Dan ga je je afvragen of we dit 
nog wel door moeten zetten. 
 
Na de kerstvakantie kwamen er echter achter 
elkaar verzoeken binnen of er nog meegedaan 
kon worden met de 1e wedstrijd. 
Daar wij deze competitie zelf organiseren en 
telcommissie zijn, moeten deze na-
inschrijvingen toch te honoreren zijn. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 
Dus uiteindelijk met 18 deelnemers (spijtig ge-
noeg 3 afwezigen door ziek en zeer) op 6 februa-

ri toch een geweldig leuke wedstrijd meege-
maakt. 
 
De meisjes, die voor het eerst meededen, waren 
zo verschrikkelijk zenuwachtig dat ze al bibbe-
rend op de balk bezigwaren. 
Maar een feit was het, dat zeker de jonge deel-
nemers er erg veel plezier in hadden om mee te 
mogen/kunnen doen. 
 
Ook de juryleden (zijn er uiteindelijk met kunst 
en vliegwerk toch 4 geworden) hadden er lol in. 
Er zijn ook de meest wonderlijke, soms extreem 
hoge cijfers gevallen. 
Tevens toonde onze mannelijke deelnemer (wel 
6 jaar hoor!) ook zijn kunsten op de herentoe-
stellen, zoals brug-gelijk en ringen, met prachti-
ge cijfers.  
                                                      Mary van de Ruit 

Naam 
Niv 

Balk Vloer Sprong Brug To-
taal  

Ilse de Wit 1 6,40 7,60 8,90 8,00 30,90  

Fleurine Veenstra 1 7,50 7,90 8,20 7,80 31,40  
Tessa Buurman 2 8,40 7,90 8,20 8,20 32,70   
Britt Nieuwold 2 7,80 8,50 8,40 6,80 31,50   
Lynn v. Veldhoven 2 6,10 8,20 8,40 7,90 30,60   
Lois Jagt 3 6,70 6,50 9,00 7,00 29,20  
Reza Oele 3 7,90 7,50 8,60 6,80 30,80  
Myrthe de Wit 3 7,50 7,40 8,80 7,80 31,50  
Fay Marrenga 3 7,60 7,40 8,40 8,00 31,40  
Nelleke Hickman 3 7,70 7,90 8,60 7,00 31,20  
Jailyn Gieling 4 6,10 7,40 8,20 7,00 29,00  
Elin Mulder 4 6,50 9,00 8,50 8,00 32,00  
Jenna Arntsen 4 6,20 9,00 9,00 6,50 30,70  
Anna Akhavan 4 8,70 7,80 9,20 7,80 33,50  
Liz Joldersma 4 8,70 8,60 8,20 7,40 32,90  

Amanda Vink G 7,40 6,20 6,50 7,50 27,60  

Kim van den Berg F 8,40 6,10 7,90 8,20 30,60  

Heren  

 Niv Sprong Brug Ringen Vloer Rek Totaal 

Stijn Nieuwold 4 8,70 9,00 9,50 8,80 7,90 43,90 
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Open Draaikolk toernooi. 
Het toernooi is in drie weekenden gespeeld en 
stond open voor 72 deelnemers. 
Ondanks de vele voorbereidingen, pamfletten 
en mails die naar diverse locaties en spelers zijn 
verstuurd was het toernooi niet geheel bezet. 
Toch waren wij Turnlust uiteindelijk erg blij 
met 62 inschrijvingen. 
De voorwedstrijden werden verdeeld over de 
twee weekenden waarin de spelers hun voor-
keur te kennen hadden gegeven. 
Aan het toernooi was tevens een goed doel ge-

koppeld; De Stichting Building on Education; 
Dit is een stichting die twee scholen geheel fi-
nanciert met de verkoop van tweedehands goe-
deren en meubels uit Den Helder. Het lukte ons 
spelers om via een loterij hiervoor 555 Euro op 
te brengen, welke op de finale dag werd over-
handigd aan de stichting. Hierdoor kon er weer 
een leraar een jaar lang les geven in Gambia. De 
prijzen waren allen geschonken door bedrijven 
en ondernemers uit Den Helder en Julianadorp. 
Hiervoor onze grote dank namens Biljartvereni-
ging  Turnlust. 
Voor aanvang van de finales werd aangehaald 
het verbeteren van het biljartplezier, sportivi-
teit en het trachten de biljartsport aantrekkelij-
ker te maken door zich hiervoor gezamenlijk 
met elke vereniging in te zetten. Meer samen-
werking en begrip voor elkaar zijn daarvoor erg 
belangrijk. 
Uiteindelijk kunnen wij mededelen dat we een 
erg  leuk  en gezellig biljarttoernooi hebben ge-
had. Van de voorrondes vielen er 32 af zodat we 
30 finalisten over hielden welke op 19 en 20 de-

cember hebben gestreden voor de eerste 6 
plaatsen, welke recht gaven op een prijs. 
Een mooie wisselbeker en 50 euro gingen naar 
een biljarttalent waarvan we in de toekomst 
nog wel van zullen gaan horen, Stefan van Vliet. 
De tweede plaats was voor Jan Faber en Ilse 
Cornelissen is derde geworden. Wat ook nog 
het vermelden waard is dat Henk Buis een serie 
van 300 in de eerste beurt maakte waardoor een 
mogelijke kampioen werd uitgeschakeld.  
Wij Turnlust bedanken alle spelers en suppor-
ters voor het fijne weekend en we hopen u allen 
weer gezond terug te zien in 2016. Tevens ho-
pen we dat we bij het volgende open toernooi 
een volle bezetting hebben. 
 
De vereniging wenst alle biljartliefhebbers en 
supporters van alle verenigingen veel carambo-

les en schitterende biljartmomenten in 2016. 
 
Voorzitter Biljartvereniging Turnlust. 
                                                         Jan  van Gestel 
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Er werd aan mij gevraagd of ik een stukje voor 
de scala wilde schrijven 
Wat moet je  moet je schrijven 
Over(dat we een leuke en gezellige afdeling 
hebben) 
Dat weten we wel ,dat maken we elke week 
weer mee. 
Of dat er soms wel eens flink wat wordt ge-
mopperd over van alles. Dat is de volgende 
keer ook weer over. 
 
Soms krijg je de indruk dat er met een mes op 
de tafel wordt gespeeld. En dat waait ook weer 
over. 
Want we hebben geen problemen in onze afde-
ling. 
 
Maar er hangt wel wat in lucht. 
Twee bestuursleden stoppen er mee. 
En nu moet de kar verder worden getrokken 
met wat minder mensen. 
Ik hoop van ganse harte dat er nog een paar 
mensen zijn die  met ons mee willen trekken. 

 
Ik ben ook heel erg blij  dat Joop ook nog een 
stukje van het geheel mee blijft trekken. 
 
Hij blijft de competitie nog verzorgen. 
Dit als een gewoon lid van de afdeling. 
Ik hoop dat er nog meer mensen zijn die dat 
ook willen doen. 
 
De volgende regels kwam ik tegen,en die wil ik 
graag met jullie delen: 
 
“Het zijn de kleine simpele gebaren die tel-
len.  Gewoon er zijn voor elkaar!” 
                                                                Ida Vietje 
 

Na een rustig begin van het nieuwe jaar, waar-
in wij ook te maken kregen met het griepvirus, 
konden we ons opmaken voor de jaarvergade-
ring .   
Deze vond plaats op  18 februari jl. en werd 
voorgezeten door Janny Bosma als waarne-

mend 
voorzit-
ter.  
Zoals 
altijd 
probe-
ren wij 
er een 
gezellige 
vergade-

ring van te maken. Na het genot van een kopje 
koffie of thee met wat lekkers kon de vergade-
ring beginnen.  
 
De jaarverslagen werden besproken en goedge-
keurd. 
De bestuursverkiezing is zoals bij vele vereni-
gingen een moeilijk punt. Er is nog geen voor-

zitter en de secretaris ( mijn persoontje ) is af-
getreden en blijft de taak vervullen tot 1 juli 
2016.  De 2e penningmeester, Janny Markus is 
ook afgetreden, maar blijft wel als bestuurslid 
actief. Gelukkig is er ook positief nieuws.  
Marina Wildenburg is officieel aangetreden als 
penningmeester, wat wij van harte toe juichen.  
In de pauze hebben wij zoals gewoonlijk een 
puzzeltje, waarbij een prijsje gewonnen kan 
worden. 
 
Na de pauze werden de jubilarissen gehuldigd, 
nl. Bets Mooyekind met 20 jaar lid van de sjoel-
vereniging, Janny Markus met 
25 jaar en Cees Beije met 30 
jaar lidmaatschap. 
 
Vervolgens werd de prijswin-
naars van 2015 bekend ge-
maakt. 
Op dinsdag werd in de C-
klasse 1e Chantal Steyfa, 2e 
Gert Jan van Wijngaarde. 

(Vervolg op pagina 18) 
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In de B-klasse werd 1e 
Geesje van de Boogaart 
en 2e Bets Mooyekind. 
Op donderdag werd Amy 
van der Veen 1e in de B-
klasse. 
Sjoelkampioen 2015 werd 
Chantal Steyfa met de 
3096 pluspunten. 
 
 
 

 
 
Dat houdt in dat de wekelijkse score van de 
meeste leden omhoog is geschroefd. 
 
Na afloop hadden we een leuke loterij, zodat de 
kas weer een beetje gespekt is. 
Wij blijven hopen dat er dit jaar toch nog een 
voorzitter en secretaris zich meldt. 
 
Truus van der Molen ( secretaris ) 
 
  
 

(Vervolg van pagina 17) 

Vrijdag 19 februari hield de afdeling Gymnas-
tiek haar jaarvergadering. Dit deze vergadering 
had een bijzonder karakter. Naast de normale 
gang van zaken, zoals notulen, financiën enz. 
stond deze bijeenkomst in teken van  jubilaris-
sen en afscheid. 
In haar voorwoord refereerde de voorzitter Els 
Schram het belang het samenwerken binnen 
de club. Om een club draaiende te houden 
moet iedereen een steentje bijdragen. Hiervan 
zijn leden die al lang lid zijn een goed voor-
beeld.  
 
Jammer genoeg gaan er ook van deze bouwers 
weg. Van hen Mary , Sjoerd en Shane van de 

Ruit werd 
deze avond 
afscheid ge-
nomen met 
een bos bloe-
men en een 
aandenken. 
 
 

Verschillende trouwe leden werden in het zon-
netje gezet. Amanda Vink, Linie Kraak en 
Shane van de Ruit ontvingen een speldje voor 
hun 10 jarig lidmaatschap. 
Ook waren er Bondspelden voor Brenda Bos-
ma , Marijke Gerritsen, beiden 25 jaar lid van 
de KNGU. Ook werden Tineke van der Vaart 
en Vera van den Berg in het spotlight gezet. Zij 
waren liefst 40 jaar lid van Turnlust. Ook zij 
kregen de bondspeld.  
 

Ton en Janny Bosma werden naar voren ge-
haald voor hun verdienste op het gebied van 

het rhön-
radturnen. 
Na deze 
huldigingen 
was het de 
beurt aan 
de voorzit-
ter zelf. Ze 
had aange-
kondigd dat 

ze als voorzitter van de afdeling Gymnastiek 
ging stoppen. Na bestuursperiode van 25 jaar 
gaat ze nu rustiger aan doen. Nadat haar kin-
deren in  de vergadering hadden plaatsgeno-
men werd Els in het zonnetje gezet.  In een 
toespraak werd haar Turnlustleven op een 
luchtige wijze 
verwoord. Zij 
werd tot haar 
grote verrassing 
benoemd tot 
“Berenlid” . Dit is 
de hoogste on-
derscheiding van 
de afdeling Gym-
nastiek. 
Na de sluiting 
werden er onder 
het genot van 
een drankje vele 
herinneringen 
opgehaald. 

    Ton Bosma 
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Op laatste theorie bijeenkomst van 2015 zijn er 
weer een serie nieuwe foto’s uitgekozen voor de 
fotogalerij in De Draaikolk. Van elk onderwerp 

werd de 
mooiste op-
name uitver-
groot. Ze 
hangen nu 
bij de ingang 
van ons ge-
bouw. 
 
 

 
In de afgelopen periode is Turnlustfocus twee 
keer op pad geweest. In december heeft een 
klein groepje diehards de kou en donker getrot-
seerd. Gewapend in dikke jassen en met stevige 
statieven  werd de omgeving van de Texelse 
boot vastgelegd. Avondfotografie is een aparte 
discipline. Het vergt veel gevoel voor belichten.  
De resultaten mochten er zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In januari gingen we, vanwege het slechte weer, 
naar een binnen locatie. De st. Michaelskerk op 
Westerland (Wieringen) was ons doel. Onze 10 
leden  werden hartelijk ontvangen door de gast-
vrouw van de kerk. Ze vertelde ons de geschie-
denis van het Godshuis en haar omgeving. 
Daarna mochten wij ons gang gaan. Het hele 
gebouw werd van onder tot boven gefotogra-
feerd. Een hele belevenis, welke werd afgesloten 
met een heerlijk bakje koffie en koek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De onderstaande foto’s geven een beeld van 
deze dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
U ziet er is bij onze fotoclub veel te beleven!! 

Ton Bosma 
 
 
 
 
 
 

Foto: Evelyn Das 

Foto: Bram Ernens 

Foto: René Slikker 

Foto: Frans Oorschot 

Foto: Jolanda Seinen 

Foto: Ton Bosma 
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Sortie Solutions heet u 
hartelijk welkom in de 
wereld van de energie-
voorziening. 
Wij zijn adviseurs van 
het Midden- en Klein 
Bedrijf (MKB) maar 
ook van particulieren.  
 
Bent u benieuwd of u 
kunt besparen op uw 
energielasten? Wij zoe-

ken het graag en koste-
loos voor u uit!  
 
Wanneer u als lid van 
uw eigen sportclub 
overstapt naar een an-
dere energiemaat-
schappij met de service 
van Sortie Solutions, 
doneren wij  
 
 
 

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van
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C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER 

Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp 
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Inge Lamboo, Amanda Vink 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny/Ton Bosma 

Dinsdag        16.30 - 17.30 Meisjes vanaf 6 jaar Mary van de Ruit 

17.30 - 18.30 Meisjes extra training Mary van de Ruit 

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florissen, Kim van den Berg,  

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining Ton Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram 

15.00-16.00 Kleuters  Mary van de Ruit 

16.00 - 17.00 Meisjes   6 - 10jaar Mary van de Ruit 

17.00 – 18.00 Meisjes vanaf 11  jaar Mary van de Ruit 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters   Mary van de Ruit 

17.00 - 18.00 Meisjes  6 en 8 jaar  Mary van de Ruit 

18.00 - 19.00 Meisjes 9 en 10 jaar Mary van de Ruit 

19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder. Mary van de Ruit 

Agenda Gym activiteit 

23 januari Noord Nederlandse kamp. Rhönrad 

6 februari 2016 1e verenigingswedstrijd 

19 februari Leden vergadering Gymnastiek 

16 april 2e verenigingswedstrijd 

2 april Districtswedstrijden rhönrad  

21 mei Springmiddag 

28 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

11 juni NK rhönrad 

25 juni Finale verenigingswedstrijd 

Gymnastiek t/m 15 jaar   € 9,00   
Ouder- en kindgym   €12,50 
Gymnastiek vanaf 16 jaar  €11,00   
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 
Inschrijfgeld    € 5,00 

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve 
contributie. Bij het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd 
van oud naar jong. De bijdrage aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor 
geen aparte bijdrage wordt gevraagd. 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305                     1788 LK         Julianadorp tel: 753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1  1783 HT Den Helder tel: 628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317  1788WG Den Helder tel: 641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27  1781 RT  Den Helder tel: 618691 

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Dinsdagavondclub 
Woensdag 13.30 - 17.00 uur  Roobol-toernooi 
  18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 

 Voorzitter;        Dhr. H. Sandbrink.                 Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 533363 
Secretaris:             Mw. D. Sinke-Schoen             Ooievaarstraat 55 1781 VK      Den Helder      tel: 684444  
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       tel: 642239 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen :  11.00 uur–  12.30 uur 
Vrijdagmorgen volwassenen : 09.45 uur – 11.15 uur  
Vrijdagavond volwassenen : 20.00 uur – 21.30 uur 
 
Contributie € 8,50 per maand over te maken op NL67RABO01431.98.300 t.n.v. penningmeester CSAV 
”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Helder..o.v.v. contributie “periode”. 

Voorzitter:    Mw. H. Schram-Visser Dijkschouwersln 79 1785 HN  Den Helder   tel: 632370 

Penningmeester: Dhr. M.J. de Vries  De Torp 18  1785 RN  Den Helder   tel: 631392 

Secretaris : Mw. J v.d. Berg  Koggeschip 122 1784 SL   Den Helder    tel: 633126 

TC:                 Mw. M v.d. Ruit         Middelzand 2808    1788 CP   Julianadorp     tel: 645728 

Lestijden: zie elders dit blad 
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Voorzitter Mw.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41         1783 HV  Den Helder  tel:   616927 
Secretaris Dhr.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41         1783 HV  Den Helder  tel:  616927 
Penningm. Dhr.H.J.Tamboer  Sth.WillemVstr.18    1785 JA  Den Helder    tel:  632242 
Bestuurslid Mw.I.A.Vietje  Barkstraat 14           1782 BH  Den Helder  tel:  633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352 1787 AT       Julianadorp              tel: 757550 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur    
Afdeling vrijdag    van 13.45 – 16.15 uur 
Contributie € 5,00 per maand per persoon per afdeling en € 9,00 per persoon per 2 afdelingen Gelieve dit 

automatisch over te maken op bankrekeningnummer NL51RABO01431.98.297  t.n.v. penningmeester  
CSAV ”Turnlust” – afd. Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

 Voorzitter:             vacant    
 Secretaris:          Mw. G. van der Molen Baljuwstraat 29   1785 SC Den Helder     tel: 622980  
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg     Boterzwin 4221   1788 WT    Julianadorp        tel: 642239  
bestuurslid:               Mw. J. Markus             J. Roggeveenstr 20    1782 VN Den Helder   tel: 617721 
bestuurslid   Mw. T. Boutkan  Baljuwstraat 109    1785 SE        Den Helder    tel: 612385   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdag: 20.00 - 22.30 uur  
Donderdag:  14.00 - 16.30 uur         
Contributie € 6,00 per maand over te maken op NL17RABO01431.98.327 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” –  
Sjoelen  o.v.v. penningmeester      

Voorzitter:         Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1    1784 MP Den Helder     tel: 644007 
Secretaris:          Dhr. T. Bosma      Andromeda 81      1785 MP Den Helder     tel: 625751 
Penningmeester:    Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1    1784 MP Den Helder     tel: 644007 
 
Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL49RABO0148554091 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur  
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