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De winter deelt alleen maar wat plaagstootjes uit. Echt winter wil het niet worden.  Maar 
als het dan een beetje vriest, zonnetje erbij is het heerlijk om lekker naar buiten te gaan. 
Ik geniet ervan. 
 
Nieuwe Website 
Heeft u de nieuwe website van Turnlust al gezien? Ik ben heel blij met dit nieuwe frisse 
digitale gezicht van CSAV Turnlust. Ik wil Marina en Hans Wildenburg heel hartelijk 
bedanken voor het maken ervan. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het re-
sultaat mag er zijn!  

www.turnlust.com  
Sponsoring 
U kunt nog steeds met gesloten beurs Turnlust sponsoren!  
CSAV Turnlust is aangemeld bij Sponsorkliks. 
 
Het werkt heel eenvoudig: Doet u aankopen via internet  bij  bekende websites als 
Bol.com, Zalando, thuisbezorgd.nl, enz , doe dat dan voortaan via 
www.Sponsorkliks.com. 
Daar klikt u op CSAV Turnlust en gaat vervolgens naar uw favoriete website.  
U doet de bestelling en sponsort hiermee Turnlust. Makkelijker kan het niet.  En het is 
ook voor uw kinderen, buren, en andere bekenden. Iedereen kan Turnlust sponsoren 
zonder dat het geld kost! 
 
Jaarvergadering 
Het is de tijd van de ledenvergaderingen. Alle afdelingen moeten een ledenvergadering 
houden. Zo staat dat omschreven in de statuten. Op deze vergaderingen worden de 
stukken van de afdelingen beoordeeld. De Jaarlijkse Algemene Vergadering gaat over de 
totale vereniging. Hiervoor zijn alle leden van Turnlust uitgenodigd. 
 

Jaarlijkse Algemene Leden vergadering 
Vrijdag 23 maart 2018 

Aanvang 19.30 uur 
De Draaikolk. 

 
Ik hoop velen van u dan 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   tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman   tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker    tel: 0223-644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.           tel: 0223-533363 
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden    tel: 0223-642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen    tel: 0223-628656  
verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   

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 30 maart 2018 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 

Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5 Hoofdbestuur  JAV                   Ronald Goedhart  
10  Jaarverslag Hoofdbestuur    Helma Winkelman   
12 Draaikolk Jaarverslag              Henny Sandbrink                            
13 Koersbal                              Lex van Nieuwkasteel 
14Fotoclub                                    Gerrit Winkelman 
15 Rhönradturnen                               Brenda Bosma 
17 Gymnastiek                         Jolande van den Berg  
                                                          Mariska Pranger 
18 Biljarten                                  Ingrid van der Hert 
19 Nijntje 
     Sponsoring                               Henny Sandbrink 
21 Draaikolk                                  Henny Sandbrink 
22Vitaal en Fit                                      Janny Bosma 
     Nieuwjaarsreceptie                             Ton Bosma                          
23 Gedachtegoed   
      Badminton                              Henny Sandbrink 
24 Lesrooster gymnastiek                           
25 Reclame 
26 De afdelingen 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Verga-
dering van de C.S.A.V. Turnlust  
gehouden op vrijdag 24 maart 2017 in De Draai-
kolk te Den Helder. 
 
1.Opening 
De voorzitter mevr. J. Bosma-Karsijns opent de 
vergadering om 19.35 uur met het lezen uit het 
boek Prediker, hoofdstuk 9 vers 1 t/m 18. Daarna 
gaat de voorzitter ons voor in het gebed. 
 
De voorzitter geeft aan dat je moet genieten van 
alles wat je doet. Maar hoe doe je dat?  
 
De voorzitter heeft eens gegoogeld en zij vond 
de volgende tips: 

a. Vind een passie: als je ergens voor 

gaat, steek je daar veel energie in, en 

krijg je dat ook weer terug! En dat is 

genieten! 

b. Vergroot je vriendenkring: Het is duide-

lijk dat zij het over onze vereniging 

heeft. Als je lid bent van een club wordt 

je vriendenkring vanzelf groter. 

c. Sta actief en ondernemend in het leven:  

Dan doe je meer, ervaar je meer en dat 

maakt je emotioneel en mentaal rijker. 

d. Denk positief: Benader het leven van de 

positieve kant. Zeg 

niet het glas is half 

leeg, maar half vol. Dat 

maakt je leven een 

stuk gemakkelijker en 

eenvoudiger. 

e. Blijf jezelf: Hoe haal je alles uit het le-

ven? Is dat waarmee je worstelt? Belang-

rijk is dat je jezelf blijft en datgene doet 

wat jij fijn, belangrijk en interessant 

vindt. 

f. Stap buiten je comfortzone: Doe niet 

alleen datgene wat je al kan. Stap uit je 

comfortzone en wijk af van de gebaande 

paden. Neem wat vaker een risico. Dat 

kan je leven veel interessanter maken 

dan enkel op safe te spelen. 

 
De voorzitter hoopt dat zij het duidelijk heeft 
gemaakt. Voor haar gaat het over onze vereni-
ging Turnlust, over het werk dat we met z’n al-
len doen om plezier te hebben in het vereni-
gingswerk.  
 
Hierna verklaart de voorzitter de vergadering 
voor geopend en heet iedereen van harte wel-
kom op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring van C.S.A.V. Turnlust. 
 
In het bijzonder een welkom voor: 
 
De Ereleden:  
De dames L.C. den Hartog en F.W. Tesselaar. 
De heren K. Jellema, A.A. van Nieuwkasteel J. de 
Vries, H.J. Tamboer en R. van de Laar. 
 
De Leden van Verdienste:  
Mevrouw I. Vietje-Huizing. 
De heren T. Bosma en J.J. van der Linden 
 
Helaas moeten wij ook vanavond stil-
staan bij het heengaan van enkele van 
onze leden, die onlangs zijn overleden:  
 
juli 2016                      de heer J. van de Laar  
1 oktober 2016      de heer J. Vlaming                 
10 november 2016      de heer A. Potse 
                                    Leden afdeling biljarten 
24 december 2016 de heer D. Stompedissel            
                                    Erelid 
10 februari 2017      de heer S. Koorn         
                                    Lid afdeling biljarten 
5 maart 2017            de heer A. van Breda  
                                    Lid van Verdienste 
Staande gedenken wij hen. 
 
2.Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving:  
Ereleden:  
De heer en mevrouw Van Nieuwkasteel-
Woering 
Leden van verdienste:  
De heren D. van Faassen, J.W. Clowting en  
U. Kamminga. 
De dames J. van Schooneveld, R. de Vries-Van 
Kempen en H. Schram-Visser 
Afdeling Badminton: 
Mevrouw D. Sinke en de heer A.J.M. van Deu-
tekom 
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Afdeling Biljarten: 
De heren J. van Gestel, P. Pols, G. Damen en 
mevrouw I. van der Hert. 
Afdeling Gymnastiek: 
De heer M. de Vries, mevrouw B. Bosma en me-
vrouw J. van Orselen. 
Stichting De Draaikolk: 
De heren H. Beekes, A. Hollander. 
 
3.Ingekomen stukken m.b.t. de JAV 
De secretaris mevrouw A.W. Winkelman-Pronk 
geeft aan dat geen post voor deze JAV  binnen-
gekomen is. 
  
De voorzitter vraagt om de toestemming voor 
álle afdelingen om hun contributie te verhogen 
indien dat noodzakelijk is in het lopende jaar. 
Dit geldt ook voor de afdracht algemeen be-
stuur. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  
 
4.Notulen van de JAV d.d. 18 maart 2016  
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 afdelingen behandeld en  
goedgekeurd. Stichting De Draaikolk heeft er 
een speciale stichtingsvergadering met alle me-

dewerkers voor uit-
geschreven. Een 
compliment voor de 
secretarissen van de 
afdelingen is hier dan 
ook op z’n plaats en 
dit wordt onder-
steund met applaus. 

Vanavond komt alleen het verslag van het 
Hoofdbestuur van de C.S.A.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 
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.A.V. Turnlust, 
maar een stichting heeft geen leden. Daarom zal 
het jaarverslag ook op deze JAV goedgekeurd 
moeten worden. De voorzitter van Stichting De 
Draaikolk, de heer  
H. Sandbrink, heeft het Jaarverslag samenge-
steld en ook dit Jaarverslag is gepubliceerd in de 
Turnlustscala. Hierna wordt het verslag met ap-
plaus goedgekeurd en de heer Sandbrink wordt 
door de voorzitter bedankt voor het samenstel-
len van het verslag. 
 
6.Financiën 
De financiële verslagen van de afdelingen zijn 
ook op de eigen ledenvergaderingen behandeld 
en goedgekeurd. Deze verslagen worden boven-
dien in de hoofdbestuursvergadering van febru-
ari met alle voorzitters en penningmeesters be-
sproken. De penningmeesters worden allen har-
telijk 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 begrotingen 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 Hoofdbestuur 
De heer R. Slikker geeft een toelichting op de 
begroting en realisatie van het verslag van het 
jaar 2016. 
Als belangrijkste inkomsten, geeft de heer Slik-
ker aan dat dit bijvoorbeeld 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. 
Het financiële jaar 
is met een positief 
saldo afgesloten. 
De balans en ook 
de reserves die voor alle afdelingen in de boeken 
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staan, worden aangegeven en nader toegelicht. 
Tenslotte volgt een toelichting op de begroting 
van 2017. De voorzitter vraagt een applaus voor 
de werkzaamheden van de heer Slikker. 
 
Financiële verslag Stichting De Draaikolk 
De voorzitter geeft het woord aan de heer J.J. 
van der Linden, de penningmeester van de 
Stichting De Draaikolk en hij zal een toelichting 
geven op het financiële overzicht van 2016 van 
de stichting. De heer Van der Linden geeft aan 
dat het resultaat van de exploitatie een positief 
resultaat laat zien. Ook de overige baten en las-
ten, eindigen op een positief resultaat. Al met al 

dus toch weer een 
positieve afsluiting 
van het financiële 
jaar. In de balans is 
weinig tot geen wij-
ziging aan te geven. 
De heer Van der Lin-
den geeft een toe-

lichting op de begroting voor 2017. Tot slot geeft 
de heer Van der Linden aan dat de volledige 
boekhouding van de Stichting De Draaikolk 
wordt gecontroleerd door een boekhoudkundig 
bureau. Dit is om in ieder geval de boekhouding 
transparant te maken en het is ook een vereiste 
vanuit de gemeente om in aanmerking te ko-
men voor de diverse subsidies.   
 
De voorzitter bedankt de heer Van der Linden 
en zij vraagt een hartelijk applaus voor de heer 
J.J. van der Linden.  
 
7.Verslag kascontrolecommissie 
De financiële stukken over het jaar 2016 zijn ge-
controleerd door de Afdeling Koersbal, de heer 
H.J. Tamboer en de Afdeling Gymnastiek, me-
vrouw J. van Orselen. 
 
De heer H.J. Tamboer geeft aan dat de beide 
commissieleden de stukken gecontroleerd heb-
ben en er geen onregelmatigheden geconsta-
teerd zijn. De heer Tamboer verzoekt de verga-
dering om het hoofdbestuur en de algemeen 
penningmeester in het bijzonder te déchargeren 
over het boekjaar 2016. Onder applaus wordt dit 
bevestigd.  
 
8.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

In 2018 hebben volgens rooster de afdeling 
Gymnastiek en de afdeling Biljarten zitting in 
deze commissie. De afdeling Badminton is re-
serve. 
 
9.Wijziging Huishoudelijk Reglement 
Er is een kleine wijziging  in het 1e deel van het 
Huishoudelijk Reglement, dus moet dit punt op 
deze vergadering behandeld worden. 
 
Art. 6. Verklaring Omtrent Gedrag  
De vereniging streeft ernaar om van alle pen-
ningmeesters, en vrijwilligers, trainers en bege-
leiders die betrokken zijn bij de training en be-
geleiding van jeugdleden een Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG) in haar archief te beheren. 
 
De wijziging is tijdens een hoofdbestuursverga-
dering goedgekeurd en ook deze vergadering 
gaat akkoord met deze wijziging van het Huis-
houdelijk Reglement. 
 
10.Bestuursverkiezingen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De 
voor-
zitter 
geeft 
aan 
dat 

er elk jaar bestuursleden zijn, die besluiten te 
stoppen met hun werk binnen de vereniging en 
hun functie beschikbaar stellen. Het is ook elk 
jaar weer spannend of er mensen worden gevon-
den om deze functies te vervullen. Dit jaar is dat 
zeker niet gelukt. De voorzitter doet daarom 
ook een dringende oproep om op zoek te gaan 
naar mensen die de hiaten in de besturen kun-
nen opvullen.  
 
Allereerst verwelkomen we de nieuw te be-
noemen bestuursleden: 
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Stichting De Draaikolk 
Mevrouw R. de Vries-Van Kempen   
Bestuurslid Verhuur 
 
Afdeling Vitaal en Fit 
Mevrouw T. Bakker  
Secretaris 
Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw J. van OrselenPen-
ningmeester 
Afdeling Badminton 
De heer A.J.M. van Deutekom
   
Secretaris 
Afdeling Koersbal 
Mevrouw J. van Dalen  
1e secretaris 
Mevrouw D. Krijns  
2e secretaris 
 
Dan volgen de kandidaten van dit jaar die 
aftredend en herkiesbaar zijn: 
 
Afdeling Badminton 
                                    De heer H. Sandbrink 
                          Voorzitter 
                                      Afdeling Biljarten 
De heer H. de Boer 
Secretaris 

De heer P. Pols  
2e Voorzitter 
Afdeling Koersbal 
De heer H.J. Tamboer                        
Penningmeester 
  De heer W. van den Bosch
          Be-
heer materialen 

Dagelijks Bestuur 
Mevrouw J. Bosma-Karsijns    
Algemeen Voorzitter 
 
De voorzitter bedankt de herkiesbare leden voor 
de kandidaatstelling en met applaus worden zij 
benoemd. 
 
Dan volgen nu de mensen die aftredend zijn 
en niet herkiesbaar zijn: 
Afdeling Sjoelen 
Mevrouw J. Markus     
Bestuurslid 
Afdeling Gymnastiek 

De heer M. de Vries     
Penningmeester 
Afdeling Badminton 
Mevrouw D. Sinke     
Secretaris 
De voorzitter bedankt de aanwezige en afgetre-
den personen voor hun inzet en overhandigt 
hen een bloemetje en een cadeautje.  
 
11.Huldigingen 
De voorzitter begint met het feliciteren van een 
paar afdelingen die dit jaar een jubileum te vie-
ren hebben. Zij overhandigt aan de voorzitters 
van deze afdelingen een bloemetje. Het is sym-
bolisch voor de hele afdeling uiteraard. 
De afdeling Koersbal bestaat 20 jaar. De afdeling 
Biljarten bestaat dit jaar 40 jaar!  
Ten slotte bestaat de afdeling Badminton 45 
jaar.  
 
De voorzitter heeft eerder beloofd, dat zij nog 
een bestuursperiode aan de voorgaande jaren 
wil vastknopen. En over dat knopen wil zij het 
even met de aanwezigen op de vergadering heb-
ben. 
 
Als je een knoop legt in twee touwen, dan  ver-
bind je die met elkaar. Dat verbinden, dat is be-
langrijk binnen een vereniging. Niet alleen op je 
clubavond, maar ook tussen de afdelingen. 
Het is belangrijk dat je 
weet waar de knoop zit 
als er iets is, zodat  je het 
uit de knoop kunt halen. 
Je hoeft niet van de blau-
we knoop te zijn om 
knopen  door te hakken. 
Je kunt ook wel eens in de knoop zitten. Dit kan 
bijvoorbeeld omdat je je zorgen maakt hoe de 
eindjes aan elkaar te knopen. Niet alle penning-
meesters hebben het gemakkelijk. 
 
De voorzitter overhandigt aan de aanwezigen 
een stukje touw met een knoop erin. Het is be-
doeld zoals je een knoop in je zakdoek legt. Om 
iets te onthouden. De voorzitter spreekt de 
hoop uit dat een ieder de verbinding binnen 
Turnlust ermee zal onthouden. 
 
Sportbeker 2016 
De sportbeker wordt op voordracht van een af-
deling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur ter 
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beschikking gesteld aan een persoon, personen 
of groep die een bijzondere prestatie heeft / 
hebben geleverd op sportief gebied. 

 
Er is een nominatie bin-
nengekomen voor Dewi 
Lamsfus, lid van de af-
deling Gymnastiek. 
Dewi Lamsfus is lid van 
de afdeling Rhönradtur-
nen. Zij heeft zich in 
2016 weten te kwalifice-
ren voor de Nederlandse 
kampioenschappen. 
Voor deze kwalificatie 
moest zij voldoende 
punten halen bij twee 
kwalificatie wedstrijden. 

Tijdens de NK in Koog aan de Zaan op 11 juni is 
ze als 1e geëindigd op het onderdeel sprong. Een 
grote prestatie voor de jonge turnster van onze 
vereniging. Ze kwam voor het eerst uit in niveau 
4 en moest een driekamp turnen. 
Met twee prima sprongen sleepte ze de hoogste 
score in de wacht. Dit was echter net niet ge-
noeg om in de prijzen te vallen bij de driekamp. 
Ze werd met 19.00 punten knap 4e. Een prestatie 
om trots op te zijn. Mede door dit resultaat 
werd ze uitgenodigd om op 26 juni deel te ne-
men aan de Ahoy cup tijdens de Gymnastic Fan-
tastic van de KNGU in Rotterdam 
 
De vergadering is het er unaniem mee eens dat 
Dewi de sportbeker 2016 krijgt en onder applaus 
overhandigt de voorzitter de beker, oorkonde 
en een bloemetje aan de Dewi Lamsfus. 
 
Verenigingsbeker 2016 
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 2016 is voorgedragen 
mevrouw Marina Wildenburg. 
 
In 2015 heeft zij een bloemetje ontvangen van-
wege haar 30-jarig lidmaatschap. In de inmid-

dels 32 jaar is ze niet alleen lid van de afdeling 
badminton geweest. 
Ze is haar bestuurscarrière begonnen als voor-
zitter van de afdeling klaverjassen, jaren gele-
den, in 1987. Dat was van korte duur, maar toch! 
Maar we kennen mevrouw Wildenburg vooral 
als penningmeester. Al jaren voor de afdeling 
badminton. De bestuursvergaderingen voor die 
afdeling vinden aan de bar plaats, net zoals de 
organisatie van activiteiten.  
Zij heeft de afgelopen jaren het penningmees-
terschap van Vitaal en Fit en sjoelen op zich ge-
nomen. Bovendien beheert zij op ons verzoek 
de penningen van het project Vitaal Nieuw Den 
Helder. Dit werk doe ze heel accuraat en boven-
dien wordt haar inbreng in de hoofdbestuurs-
vergaderingen zeer op prijs gesteld. 
Mevrouw Wildenburg is er ook als er Sportieve 
Sinterklaas wordt georganiseerd, of fitheidstes-
ten. 
En samen met andere afdelingen naar de cursus 
Meer leden in kortere tijd. 
Mevrouw Wildenburg heeft aangegeven dat ze 

volgend jaar, 
als Vitaal 
Nieuw Den 
Helder is af-
gelopen, alge-
meen pen-
ningmeester 
wil worden. 
Deze beker is 
een ook een 
soort aan-
moediging 

daarvoor. 
 
Uiteraard is de vergadering het er mee eens dat 
mevrouw Wildenburg de verenigingsbeker 2016 
krijgt en onder applaus overhandigt de voorzit-
ter de beker, oorkondes en de bloemen aan me-
vrouw Wildenburg. 
 
Overige huldigingen 
25 jaar lid 
De heer L. Cornelissen  Afdeling Biljarten    
De heer B. Damen   Afdeling Biljarten 
 
Zij ontvangen allen het speldje en de bloemen 
uit handen van de voorzitter.  
50 jaar lid 
De heer K. Jellema  Erelid 
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De heer Jellema ontvangt het bordje behorend 
bij het 50-jarig lidmaatschap en een bloemetje 
uit handen van de voorzitter. 
 
12.Rondvraag  
De heer H. Sandbrink geeft een nadere uitleg en 
toelichting over SponsorKliks. Turnlust doet 
hier aan mee en deze website stelt verenigingen 
in staat om geld te vergaren door aankopen van 
leden of sympathisanten op het internet bij 
ruim 300 geselecteerde webwinkels. Via de web-
site 
www.sposorkliks.com 
kun je eerst aangeven 
welke vereniging je wilt 
sponsoren en dan kun je je 
bestelling via de web-
winkel doen. Automa-
tisch wordt dan een 
klein provisiebedrag (1 
tot 10% of een vast be-
drag) van de aankoop overgemaakt aan Turn-
lust. Iedereen mag dus meedoen en het is niet 
alleen voorbehouden aan leden. Ook vrienden, 
buren en familieleden mogen hieraan meedoen.  
Mevrouw F. Tesselaar vraagt hoe het kan dat de 
afdeling Badminton 45 jaar bestaat, want in het 
boek over het 90-jarig bestaan staat wat anders. 
Het is toch echt 45 jaar, aldus de heer Sand-
brink.  
De heer Van der Linden vraagt of het voor vol-
gend jaar goed geagendeerd wordt, dat ook de 
financiën van de Stichting De Draaikolk mee-
gaan in de kascontrole. De voorzitter geeft aan 
dat dit goed gaat komen. Ten slotte geeft de 
heer De Vries geeft aan dat het met de Vrien-

denloterij op dezelfde werkt als bij de Sponsor-
Kliks. 
 
13.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 sluit de vergadering af met een 
overdenking:  
 
Het is een songtekst van Frans Mulder van Pur-
per en het heet: Zeilen op de wind van vandaag. 
 
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor 
zijn of haar aanwezigheid en sluit om 21.00 uur 
de vergadering. 
 

R. Goedhart  
Notulist. 

(Vervolg van pagina 9) 

Jaarverslag hoofdbestuur 2017 
 

De eerste mogelijkheid in het nieuwe jaar dat 
we elkaar als Turnlustfamilie ontmoeten is de 
nieuwjaarsreceptie. Allereerst worden de krach-
ten gemeten op de sjoelbakken en kan het win-
nende team hun welverdiende prijs in ontvangst 
nemen. Daarna heffen wij het glas op het nieu-
we jaar. 
Dewi Lamsfus heeft op de JAV de sportbeker in 
ontvangst genomen. Zij is lid van de rhönrad-
groep en heeft het afgelopen jaar mooie resulta-

ten geboekt bij de Nederlandse Kampioen-
schappen. 
De verenigingsbeker was voor mevr. Marina 
Wildenburg. Al 30 jaar maakt zij deel uit van de 
vereniging waarvan de langste periode als pen-
ningmeester van de afd. badminton. 
 
Bij meerdere afdelingen is de sportsubsidie van 
de gemeente Den Helder een welkome bron van 
inkomsten. Deze is hard nodig om de financiën 
sluitend te krijgen. Op de fotoclub TurnlustFo-

(Vervolg op pagina 11) 
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cus na hebben alle afdelingen Sportsubsidie 
ontvangen. 
 
De jaarlijks terugkerende AED/EHBO/BHV-
cursusdag wordt door het hoofdbestuur ver-
zorgd om de vrijwilligers bij te scholen op dit 
gebied. Verder heeft ook de jaarlijkse Kaderdag 
weer plaatsgevonden. Een middag samenwer-
ken met personen van andere afdelingen, die je 
op zo`n middag beter leert kennen. Zo verstevig 
je de onderlinge band met elkaar. Verder orga-
niseert het hoofdbestuur de inmiddels traditio-
nele Sportieve Sinterklaas. Deelname is laag-
drempelig omdat geen entree wordt gevraagd 
van de deelnemers. Al deze activiteiten worden 
bekostigd met de sportsubsidie. 
Mevr. M. Wildenburg zal het algemeen pen-
ningmeesterschap van de heer Slikker gaan 
overnemen. Om goed beslagen ten ijs te komen 
bezoekt zij de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur en hebben beide genoemde personen 
intensief overleg om de overdracht soepel te 
laten verlopen.  
Meerdere leden hebben de vereniging vertegen-
woordigd in diverse activiteiten in Den Helder. 
Zo hebben 2 afgevaardigden van het dagelijks 
bestuur de receptie van het 100 jarig bestaan van 

MSV Zeemacht 
bezocht op 14 
januari. De con-
ferentie “Zorg 
voor Sport” is 
bezocht in janua-
ri. Maar liefst 20 
leden hebben de 
Avondvierdaagse 
gelopen in juni. 

De fietssponsortocht van de Rabobank werd 
door 9 personen gefietst. Ze hebben de harde 
tegenwind getrotseerd.  
Eind november mochten we ruim 70 kinderen 
in de basisschoolleeftijd in de Draaikolk verwel-
komen voor een gezellige beweegmiddag. Het 
hoogtepunt is als Sinterklaas met zijn gevolg 
binnenkomt. Elk kind gaat naar huis met de 
warme aandacht van Sinterklaas, een pietendi-
ploma en wat lekkers. 
De afdelingen Vitaal & Fit en badminton heb-
ben in de zomervakantie 6 en 3 weken gebruik 
gemaakt van de zomeropenstelling van de 
Draaikolk. Deze activiteit wordt door de deelne-

mers als positief ervaren. Het heeft mogen re-
sulteren in een aantal nieuwe leden.  
 
Om extra inkomsten te generen zijn we aange-
meld bij Sponsorkliks. Een andere bron van in-
komsten is de lotenverkoop via de Grote Club-

actie. Afgelopen jaar zijn 
575 loten verkocht. 
 
Binnen de vereniging 
CSAV Turnlust waren af-
gelopen jaar maar liefst 3 
jubilerende afdelingen: 

koersbal 20 jaar, biljarten 40 jaar en badminton 
45 jaar. Elke afdeling heeft hieraan op wijze aan-
dacht aan besteedt. 
 
CSAV Turnlust heeft diverse malen de verschil-
lende media bereikt met aankondigingen van 
diverse activiteiten en/of de vermelding van een 
jubilerende afdeling. Het verenigingsblad de 
Turnlustscala komt 5 maal per jaar uit. Verder 
zijn we actief op internet met de website en 
facebook. Mevr. Wildenburg heeft een nieuwe 
website voor de vereniging ontwikkeld. Deze zal 
in januari 2018 online gaan. 
 
De afdelingen hebben eigen activiteiten georga-
niseerd in de vorm van wedstrijden en demon-
straties of hebben deelgenomen aan kampioen-
schappen. Het dagelijks bestuur ontving hier-
voor uitnodigingen en probeert deze activiteiten 
te bezoeken. 
 
Het hoofbestuur heeft 5 keer vergaderd en het 
dagelijks bestuur is 10 maal bijéén gekomen. 
 
Op 5 maart is de heer Arie van Breda overleden, 
lid van verdienste. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter  : mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns 
Secretaris  : mevr. A.W. Winkelman-
Pronk 
Penningmeester a.i.: dhr. R. Slikker 
2e penningmeester : mevr. M. Wildenburg 
 

Helma Winkelman 
Algemeen secretaris 

(Vervolg van pagina 10) 
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Jaarverslag Stichting SJC De Draaikolk 2017 
2017 is het jaar waarin de eerste doelstelling die 
in 2015 als stip op de horizon is gezet moest 
worden gehaald. De exploitatie moet bestending 
zijn met een positief resultaat. Dit is het derde 
jaar op rij wat wordt afgesloten met een positief 
resultaat en daarmee is deze doelstelling be-
reikt. 
De komende twee jaar zal hard gewerkt moeten 
worden om ook de tweede doelstelling te halen. 
Deze doelstelling, binnen 5 jaar naast een posi-
tief exploitatieresultaat ook voldoende geld over 
houden om het onderhoud volledig uit te voe-
ren en te reserveren 
voor groot onder-
houd, is vanaf nu de 
hoofddoelstelling 
van de Stichting. 
Op 18 augustus is 
onze Secretaris Hans 
Beekes overleden. Met hem hebben we niet al-
leen een positief ingesteld persoon verloren, 
maar ook iemand die zich niet alleen inzette op 
de voorgrond maar vooral ook werkte aan aller-
lei verbeteringen op de achtergrond. Helaas 
heeft hij niet lang van zijn pensioen mogen ge-
nieten. 
 
Vrijwilligers 
Met het op leeftijd stoppen van enkele vrijwil-
ligers is ons bestand wat kleiner geworden zon-
der dat dit direct heeft geleid tot problemen. De 
vrijwilligers zijn de levensaders van de Stichting, 
zonder hen zou de exploitatie niet mogelijk zijn. 
Dat neemt niet weg dat de samenhang en sa-
menwerking tussen de vrijwilligers onderling en 
met het bestuur beter kan dan nu het geval is. 
 
Onderhoud 
Begin dit jaar is de vitrine toegevoegd aan het 
kantoor en het kantoor is geïsoleerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de zomer is de brandmeldinstallatie vervan-
gen door een nieuwe installatie, waarmee we 
weer voor een langere tijd voldoen aan de regel-
geving. 
In het najaar is de boiler en CV voor de kleedka-
mers vervangen. Tevens is deze set verplaatst 
naar de Dames leiderskleedkamer, waarbij de 
doucheruimte is opgeofferd. We hopen hiermee 
het gasverbruik voor warmwater flink te ver-
minderen. Het herstel van diverse plafonds die 
voor deze wijziging moesten worden openge-
broken is nog gaande en zal in de loop van 2018 
worden afgerond. Bij de jaarlijkse controle door 
de preventiemedewerker van de brandweer zijn 
enkele technische onvolkomenheden van het 
gebouw naar voren gekomen. Een flink deel van 
deze gebreken is inmiddels verholpen, maar ten 
aanzien van de brandscheiding van het gebouw 
is nog geen overeenstemming bereikt. De oplos-
singsrichting is inmiddels al wel duidelijk. 
In de sportzaal dienen enkele installaties ver-
vangen te worden, een kostbare ingreep. 
 
Bezuinigingen 
Het doorlichten en aanpassen van de verzeke-
ringen en het telefoon/internetpakket is afge-
rond. Jaarlijks wordt hierop ca 1500 euro be-
spaard ten opzichte van de oude pakketten. 
Helaas is het isoleren van de Soos en andere de-
len van het gebouw (nog) niet gelukt, waardoor 
onze energielasten 
nog onverminderd 
te hoog zijn. Te-
rugdringen van de 
energiekosten 
blijft noodzakelijk 
om de tweede 
doelstelling über-
haupt te kunnen 
halen. 
 

(Vervolg op pagina 13) 
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Verhuur en bar 
Dit jaar is er weer een grote' huurder gestopt in 
De Draaikolk. Hoewel er enkele nieuwe huur-
ders zijn bijgekomen compenseert dit het ver-
trek maar gedeeltelijk en zullen we ons flink 
moeten inspannen om de verhuur te verbeteren. 
De barexploitatie is dit jaar wederom licht ver-
beterd. Een aantal verbeteringen zijn ingezet, 
maar helaas blijven er een aantal zaken waar we 
maar niet of nauwelijks vooruit gaan. 
 
Vooruitblik 
Er is afgelopen jaar veel bereikt maar we zullen 
nog flinke stappen moeten maken om onze 
doelstelling over twee jaar te bereiken. Als we 
géén kans zien de exploitatiekosten te drukken 

zullen de donkere wolken 
boven ons gebouw terug-
keren. Zeker gezien het 
feit dat de belasting op 
energie de komende jaren 
fors zal stijgen. 
Betere aansturing van en 
communicatie met de 
vrijwilligers zal leiden tot 

een positievere instelling, wat zijn weerslag zal 
hebben op alle activiteiten in en om De Draai-
kolk. Dit is niet alleen een taak voor het be-
stuur, maar ook onze vrijwilligers zullen daar-
voor moeten open staan. We zullen hier samen 
aan moeten werken. 

Henny Sandbrink 
Voorzitter SSJC De Draaikolk 

(Vervolg van pagina 12) 

Koersbal, 1 jaar lid. 
In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat 
ik lid ben geworden van de afdeling Koersbal 
en dat ik direct met mijn neus in de boter viel : 
het 30 jarig jubileum van de afdeling. 
Een gezellige middag en een lekker etentje. 
Maar er is meer gebeurd en dat moet toch even 
verteld worden. 

Door de voorzitster werd ik 
benaderd of ik er iets voor 
voelde om de cursus 
“spelleider”te volgen, samen 
met haar. 
Na de herfst vakantie ging de 
cursus van start. We moesten 
er drie woensdagmiddagen aan 
opofferen.  
De cursus werd gegeven door 
mevr.Vietje en 

dhr.Tamboer.Een aantal leden die ervaren 
waren in de Koersbal sport kwamen voor ons 
spelen.. 
Een stukje theorie werd uitgelegd en meteen in 
de praktijk gebracht.Door te spelen werden 
diverse spel situaties besproken en beoordeeld.  
Na de cursus kregen wij een mooi certificaat om 
dat wij geslaagd waren, Het waren drie gezellige 
en leerzame middagen. 
En toen… moesten wij in het “EGGIE”. 
Mevr.Sperling beet de spits af en een week later 
moest ik.  
 

 
Ze lieten ons niet meteen 
in het diepe vallen, we 
kwamen onder “toezicht”.  
Het eerste probleem waar 
ik tegen aan liep was het 
invullen van de 
deelnemerslijst. 
Ik zeg altijd iedereen 

gedag, maar achternamen vergeet ik. Dus bij het 
invullen van de deelnemerslijst moest ik eerst 
aan iedereen haar of zijn achternaam 
vragen.Gelukkig vond niemand dat een 
probleem. 
Het ging goed, iedereen kreeg haar of zijn 
punten die verdiend waren. 
Voorlopig ben ik best trots en dat op mijn oude 
dag. 
       Laat nu die koersballen maar rollen. 

 
Lex van Nieuwkasteel                                                    
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TURNLUSTFOCUS 
 
Op 5 januari j.l. stond, in het kader van praktijk-
activiteit, het thema “Avondfotografie” op het 
programma. 

 
Om 19.30 uur verzamelden de leden zich bij sta-
tion Den Helder CS om, aangevuld met jeugdfo-
tograaf Dion, richting het “Lichtfestival” op Wil-
lemsoord te vertrekken. 
De verlichtte Beatrixstraat was een mooi licht-
spektakel om mee te beginnen. We konden ons 
hier voorbereiden met het testen van de camera
-instellingen met voldoende omgevingslicht. 
Onderling werden de instellingen uitgewisseld 
en iedereen genoot van de mooie afbeeldingen  
die geprojecteerd werden op de ramen van pad-
denstoel. (voormalig La Place / V&D) 

 
Vervolgens trokken wij richting Willemsoord 
waar de regen ons onderweg partte speelde. Ge-
lukkig duurde de regenbui niet lang en konden 
wij de camera’s weer in stelling brengen om het 
lichtspel rond Willemsoord vast te leggen. Laag 
hangende wolken gaven een negatief effect op 
de schijnwerpers die haar stralen de lucht in 
wierpen. 

 
Bij het terugkijken van de gemaakte foto’s op de 

clubavond is het altijd weer ver-
rassend om te zien dat iedereen zijn eigen kijk 
en focus op de diverse objecten heeft.  
Dion verraste ons met zijn foto “Licht in plas”, 
een prachtige moment van een lichtbron ge-
spiegeld in een plas omringt door glimmende 
straatklinkers. 
 
De (koude en regenachtige) avond werd afge-
sloten met warme chocolademelk met slagroom 
(en likeur) waarmee we toasten op een nieuw 
fotogeniek jaar. 

 
Krijg je door het zien van deze beelden zin om 
lid te worden van onze fotoclub! Schroom niet 
en kom op elke woensdag van de maand om 
19.30 uur naar de Draaikolk of bel René Slikker 
0223-644007. Iedereen met een fototoestel is 
welkom. 

Ton Bosma 

Dion Folkertsma 

René Slikker 

Gerrit Winkelman 
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Noord Nederlandse kampioenschappen 
Rhönradturnen. 
Op 20 januari werd er weer volop gedraaid in de 
Draaikolk. Na het succes van vorig jaar stond de 
3e editie van de Noord Nederlandse Kampioen-
schappen rhönrad op het programma. De ruim 
50 deelnemers van 5 verenigingen uit de noor-
delijkste provincies van Nederland streden om 
de prijzen  in de niveaus 10 t/m 5:  meer deelne-
mers dan vorig jaar. 
Er werd geturnd in 3 rondes; in iedere ronde 
lieten de deelnemers een oefening zien in 
Rechtuit, Spiralen of Sprong. En omdat er tij-
dens het tellen van de punten  voor sprong en 
rechtuit direct een spiraal-oefening gestart 
werd was er voor het publiek eigenlijk altijd wat 
te zien.   
De tribune zat lekker vol publiek en de sfeer zat 
er goed in. Iedereen leefde mee met de deelne-
mers, van welke vereniging en niveau dan ook. 
Dat maakt deze wedstrijden ook zo leuk:  Van 
de allerkleinste deelnemers die nog maar net op 
rhönradturnen zitten tot de meer ervaren deel-
nemers; iedereen krijgt evenveel respect vanaf 
de tribune. Er klonk dan ook regelmatig ap-
plaus door de zaal. 
 
Na drie rondes had iedereen de drie onderdelen 
geturnd en werden de punten bij elkaar opge-
teld en konden de diploma’s worden geschre-
ven en de medailles worden omgehangen.  
Het was weer een gezellige wedstrijd.  

Brenda Bosma 

 
Uitslagen: 
niveau 10 

10 Liz Joldersma  20,65 pnt.  

  9 Chaila Eykenboom  21,10 

  7 Nelleke Hickmann  23,50   
 
Niveau 8 

6 Nova de Vries    20,85  pnt. 

8 Britt Nieuwold     19,60 

10 Amy Douma    18,55   
 
Niveau 7 veteranen   

1 Rebecca Kraak    14,15  pnt. 

2 Manon Velasco    13,70   

3 Amanda Vink    13,45   

4 Nathalie Kraak    13,25   
 
Niveau 5 

1 Lobke Florussen  21,90   

3 Melanie Coesel              18,90   
 
 

(Vervolg op pagina 16) 
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Op maandag 22 januari heb ik een ongeluk gehad tijdens de trainings van 
rhönradturnen. 
Op dat moment stond mijn wereld even onderste boven, want moest naar 
de spoedeisende hulp en daar bleek dat ik door moest naar de plastische 
chirurg in Alkmaar. 
De ziekenhuizen bleek dat ik een zware hersenschudding had, die verse 
hechtingen, een blauw oog en een kneuzing in me gezicht. 
De schrik zit er bij iedereen goed in, ik had gewoon dikke pech maar het herstel gaat goed. 
Ik wil iedereen graag bedanken voor de bloemen, chocolades, de mooie kaarten en alle beter-
schapswensen die ik op wat voorn manier ook heb mogen ontvangen van iedereen. 
Hoop jullie weer snel te zien op de vereniging 
Kim van den Berg 

 
 
 

(Vervolg van pagina 15) 

Rebekka Kraak 
Lobke Florussen Manon Velasco 

dank 
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Onderlinge gymwedstrijd 3 februari 
Zaterdag 3 februari werd de eerste onderlinge 
gymwedstrijd gehouden van dit seizoen. 
Er hadden zich maar liefst 37 kinderen  opgege-
ven voor deze wedstrijd, dit is echt fantastisch. 
Na de opmars werd de middag geopend door de 
wedstrijdleider Saskia van de Tooren. 
De juryleden werden welkom geheten en be-
kend gemaakt, bij sprong zat Ruud Veenstra, bij 
vloer Brenda Bosma bij de balk Janny Bosma en 
bij de brug Arina Veenstra. Na het voorstellen 
en een aantal mededelingen kon de wedstrijd 
beginnen. 
Alle deelnemers  konden laten zien in zijn of 
haar eigen niveau wat ze hadden  geleerd of ver-
beterd.  
Er waren zelfs kinderen bij die nog maar net lid 
waren, ook zij lieten dapper hun kunsten zien 
op de Balk, de Brug, Sprong en Vloer. 
Nadat iedereen zijn oefening had laten zien, 
werd de wedstrijdvloer omgebouwd tot een 
spring parcours. Alle aanwezige kinderen  kon-
den zich uitleven op de verschillende spring on-
derdelen. Tijdens dit parcours kon de telcom-
missie onderleiding van Natascha Wanders zich 
bezig houden met het ordenen van de punten 
en het schrijven van alle diploma’s. 
Uiteindelijk was het zover de nummers één, 
twee en drie van de diverse categorieën waren 
duidelijk  en de diploma’s waren geschreven. Na 
het bedanken van diverse mensen, werden de 
winnaars van deze dag in het zonnetje gezet. 

Ook was de hulp van de toestelploeg weer on-
misbaar deze dag. Onder toeziend oog van de 
trainers hadden zij alle zware toestellen neerge-
zet voor de wedstrijd, de pauze en na afloop het 
opruimen, Remco Mulder en Emile Vink be-
dankt hiervoor. 

Jolande van den Berg 
 
De punten lagen dicht bij elkaar, de winnaars 
van deze dag waren:  
5+6 jaar 
1 Dewi Mulder  29.00 pnt. 
2 Tim Bruggen  28.10 
3 Wesley Theuns  28.00 
 
7 jaar 
1 NoraFien Dee  31.10 pnt. 
2 Serayda de Putter 30.80 
3 Bo Mulder  30.70 
 
8+9 jaar 
1 Alissa Cabalt  31.20 pnt. 
1 Nelleke Hikman  31.20 
3 Sterre Beusekom 31.00 
 
10 jaar 
1 Imke Laufenberg 32.60 pnt. 
2 Tessa Buurman   32.50  
3 Faye Prins   32.30 
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advertentie 

NIEUW GYMPAKJE BESTELLEN 
Wil je een nieuw Turnlustpakje bestellen? Dat gaat via internet.   

Ga naar www.sportemotion.com   
 
Daar klik je links op “turnen” en daarna op “turnverenigingen” .   
Op deze pagina zoek je Turnlust Den Helder op en klik op het logo.  
Dan zie je het pakje en het broekje.  
Om te bestellen moet je je eerst registreren en daarna kun je het 
pakje en/of het broekje bestellen.  
Veel succes!  

Jolande van den Berg  
 

Het nieuwe jaar is al weer 5 weken oud. 
De voorronden van het nieuwe seizoen in volle 
gang , een ieder succes. 
De eerste finale in de Draaikolk is op 9,10 en 11 
februari dit is de derde klasse bandstoten, ho-
pelijk speelt onze voorzitter J. van Gestel ook 
mee. 
We hopen dit jaar ook weer een nationaal te 
mogen organiseren. 
OP 26 mei houden we weer onze marathon en 
de Draaikolk trofee zal op 26 juni gespeeld wor-
den. 
Het EOT met toppers uit ons district mogen wij 
ook organiseren deze zijn van 16 tot 19 mei. 
We gaan dus met nieuwe moed aan de gang om 
het iedereen naar de zin te maken. 

Beste leden veel plezier en succes in dit nieuwe 
jaar. 
Ingrid van der Hert. 
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gymnastiek vervolg 

Sponsoring  

Rabo Clubkas Campagne.   
Help uw Vereniging en Stichting!  

 
Wat is  de Rabo Clubkas Campagne? 
Met de Rabo Clubkas Campagne ondersteunt 
de Rabobank verenigingen (en Stichtingen) in 
haar werkgebied financieel. De bijdrage die de 
deelnemende verenigingen ontvangen is afhan-
kelijk van het aantal stemmen dat wordt uitge-
bracht door Rabobank leden op het doel dat de 
vereniging heeft gekozen. 
 
Wie kan er stemmen? 
Alleen leden van de Rabobank Kop van Noord-
Holland kunnen stemmen op hun favoriete ver-
eniging of doelen. Zij mogen maximaal 2 stem-
men aan een vereniging (of Stichting) geven. 
Maar zij moeten  in totaal 5 stemmen uitbren-
gen voordat de stemmen geldig zijn. Bijvoor-
beeld: 2 stemmen op Turnlust, 2 stemmen op 
De Draaikolk en 1 stem op een ander “doel” of 
vereniging. 
 
Wie is er lid van de Rabobank? 

Iedereen die een product bij de Rabobank Kop 
van Noord-Holland afneemt kan lid zijn en dus 
straks stemmen. U bent lid als u het tijdschrift 
“Dichterbij” van de Rabobank ontvangt. Heeft u 
wel een product zoals een hypotheek of 
bankrekening bij de bank en ontvangt u dit 
tijdschrift nog niet dan bent u nog geen lid. 
Wilt u lid worden dan moet u dit op de website 
van de bank aanvinken. Het lidmaatschap is 
gratis! Als lid kunt u uw vereniging met de 
Clubkas Canmpagne steunen! 
 
Wanneer kan er worden gestemd? 
Als u tijdig lid bent (regel 
dit zo snel mogelijk) dan 
kunt u van 8 t/m 28 mei 
stemmen op de 
Verenigingen en/of 
Stichtingen van uw keuze. 
Als lid krijgt u automatisch 
bericht hoe en wanneer 
gestemd kan worden. 
 

(Vervolg op pagina 20) 

Het Nijntje Beweegdiploma 
 
De afdeling gymnastiek van CSAV Turnlust heeft vergevorderde plannen om te starten met het 
Nijntje beweegdiploma. Dit is een basisprogramma van 2 lessenseries van 15 en 20 lessen voor 
peuters en kleuters van 2 t/m 5 jaar om ze te stimuleren om verantwoord te bewegen. Het Nijntje 
beweegdiploma is een landelijk programma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 
(KNGU) en CSAV Turnlust is de enige vereniging in de Noordkop die het Nijntje 
beweegprogramma kan aanbieden. 
 
CSAV Turnlust gaat tevens mede participeren in het beweegprogramma Fitte Start i.s.m. 
Sportservice Den Helder. Dit project heeft grote overeenkomsten met het Nijntje 
beweegprogramma, maar is  uitgebreider. Hieraan nemen o.a. kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen, de GGD, een kinderfysiotherapeut en een dietist deel. Het omvat 4x 20 lessen 
fase A en daarna 4x 20 lessen fase B. Daarna blijven deze lessenseries in het lesaanbod van 
Turnlust. 
 
Alle lessen zullen worden gegeven in De Draaikolk. 
 
Voor het programma van beide activiteiten is specifiek 
materiaal nodig, waaronder een schommeltol, diverse ballen, 
foammateriaal en de klimtouwinstallatie voor het roteren en 
schommelen. 
De klimtouwinstallatie in De Draaikolk is afgekeurd. Voor de 
vervanging is  
€ 5000,- nodig. 
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Dat Sponsorkliks, levert dat nou eigenlijk wat op? 
Natuurlijk levert dat wat op, maar alleen als de mensen hun internet aankopen doen via de website 
van SponsorKliks (en Turnlust als vereniging hebben ingesteld) 
 

Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op naar inmiddels bijna € 87.02 
Misschien géén wereldbedrag maar wel een bedrag wat we “kosteloos” bij elkaar sparen. Het kost U 
niets en het vergt slechts een heel kleine moeite. 
 

Dus: Doe uw aankopen via Sponsorkliks! 
 

Wat valt er te verdienen? 
De Bank stelt voor dit programma € 200.000,- 
beschikbaar aan de verenigingen en Stichtingen 
die meedoen. Uw stem kan dus veel geld waard 
zijn voor Turnlust en De Draaikolk! Meer 
stemmen betekent meer geld! 
 
Wat is ons “doel” voor het geld? 
CSAV en Turnlust doen samen mee en ons doel 
is het geld te gebruiken voor de aankoop van 
specifiek spelmateriaal voor het Nijntje 
beweegdiploma programma wat binnenkort 
door Turnlust wordt gestart in De Draaikolk. 
Elders in deze Scala kunt u meer over dit 
beweegdiploma lezen. 
 
Dus Steun uw Vereniging en Stichting! 
Geef als lid van de Rabobank uw stem aan ons 
doel (2 keer 2 stemmen) 
Kies voor uw laatste stem bijvoorbeeld sporthal 
Marsdiep. 
 
Bestuur Turnlust en De Draaikolk 

 
 

 
 
 
   

 

(Vervolg van pagina 19) 
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draaikolk 

De Draaikolk nieuws 
 
Brandveiligheid 
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog 
altijd geen groen licht van de Brandweer ten 
aanzien van de brandveiligheid in De Draaikolk. 
Niet dat het nu onveilig is, maar we voldoen 
gewoon niet aan alle regeltjes die er zijn. Hope-
lijk bereiken we in overleg één deze dagen een 
akkoord, anders zullen er wellicht (nog) meer 
dure maatregelen genomen moeten worden om 
open te kunnen blijven.  
 
Minder gas uit Groningen heeft gevolgen voor 
De Draaikolk. 
Wellicht legt u hier niet onmiddellijk een ver-
band, maar deze is er wel degelijk. De gaskraan 
moet verder dicht worden gedraaid en lang-
zaam ontstaat het besef dat Nederland op een 
andere manier de huizen etc. moet gaan verwar-
men. De techniek van de warmtepompen wordt 
steeds beter en langzamerhand worden deze 
systemen ook betaalbaarder. Er zit echter een 
addertje onder het gras. Om van deze techniek 
gebruik te kunnen maken moet het gebouw 
heel goed geïsoleerd zijn om met een lage tem-
peratuur te kunnen verwarmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Draaikolk is een slecht geïsoleerd gebouw en 
kan dus niet zo maar switchen naar een warm-
tepomp installatie. Voor ons geldt in dat geval 
niet alleen de investering in de warmtepomp, 

maar ook de grote investering om het gebouw 
te isoleren. De Draaikolk beschikt daarvoor niet 
over de financiële middelen. 
Maar er is nog een andere connectie te maken, 
namelijk die van de energiebelasting. Om Ne-
derland versneld over te laten schakelen zal de 
energiebelasting op gasverbruik de komende 
jaren flink stijgen. Dat voornemen bestond al 
voordat Minister Wiebes de gaskraan verder 
dicht draaide en wordt nu waarschijnlijk ver-
sterkt. Om u een indruk te geven: Als de ener-
giebelasting 3 cent per m3 gas wordt verhoogd 
dan kost dat De Draaikolk ca 1000 euro per jaar. 
In het regeerakkoord stond het voornemen in 
2019 de belasting met ca 3 cent per m3 te verho-
gen, laten we hopen dat het niet meer wordt. Al 
met al is dit geen goed nieuws en levert dit een 
situatie op waar we niet direct een antwoord op 
hebben. 
 
Resultaat 2017 
De exploitatie in 2017 heeft een positief resul-
taat opgeleverd van ca 5000 euro. Dit zal wor-
den toegevoegd aan de reserve voor groot on-
derhoud en dat was hard nodig want deze pot is 
het afgelopen jaar behoorlijk leeg geraakt. Ove-
rigens klinkt 5000 euro als een mooi resultaat, 
maar feitelijk is er voor een gezonde exploitatie 
van het gebouw meer dan het dubbele nodig 
om ook op de langere termijn het onderhoud te 
kunnen uitvoeren.  
 
Samengevat 
Er hangen nog altijd donkere wolken in de 
buurt van ons gebouw. Welke narigheid we 
daarvan gaan krijgen zal de tijd leren. Tot die 
tijd zullen we met zijn allen alle zeilen moeten 
bijzetten om het gebouw open te kunnen hou-
den.  
 
Henny Sandbrink 
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 De leden van de afdeling Vitaal en fit sporten 
elke week met veel plezier op hun vaste lesuur. 
Veel lachen, lekker bewegen en een spel. Dat is 
wat er gebeurt in de sportzaal of in de Soos bij 
de Rollatorgroep. 
 
En er is nieuws:  

Onze trainster Linda 
Gruijs is op 26 de-
cember bevallen van 
een dochter. Ze heet 
Ivy en het gaat prima 
met moeder en kind. 
Van harte gefelici-
teerd!! 
 Linda blijft nog even 
met ouderschapsver-
lof en gaat weer les-

geven vanaf 1 april.  
Gelukkig hadden we 2 heel goede vervangsters. 
Mariska Pranger op woensdag en Jolande van 
den Berg op vrijdag hebben met plezier de les-
sen verzorgd. Ik wil ze beiden hier alvast heel 
hartelijk bedanken voor hun lessen!  
 
 
 

Er is meer nieuws:  
 
De afdeling heeft een nieuwe secretaris,  Bonita 
Nijbroek. Fijn dat je dit werk voor ons wilt doen! 
Bonita is te bereiken via vitaal-en-
fit@outlook.com  
 
En er is nog meer nieuws:  
Op dinsdag 10 april worden er fitheidstesten 
voor 60 plussers georganiseerd in De Draaikolk. 
Hiervoor worden alle leden van 60+ van Turn-
lust uitgenodigd, maar het staat ook open voor 
niet-leden. 
Voor het eerst organiseren we deze fitheidstes-
ten zelf. We hebben er alle vertrouwen in dat 
het prima zal verlopen. 
De test begint met een vragenlijst, de meting 
van de bloeddruk, de bloedsuikerwaarde, BMI-
vaststelling en daarna gaat de echte test begin-
nen: knijpkracht, reactievermogen, beenkracht 
enz. 
Er is weer een arts aanwezig, om te consulteren 
bij twijfelgevallen. 
 
Vitaal en Vit is een afdeling in beweging!! 
 

Janny Bosma 

Nieuwjaarsreceptie  
 
Na alle feestelijkheden thuis was het tijd voor 
de nieuwjaarsreceptie  van CSAV Turnlust. 
Op zaterdag 6 januari hadden veel leden van de 
club gehoor gegeven aan de uitnodiging van het 
hoofdbestuur. Na de gebruikelijke “beste wen-
sen” onder het genot van een kopje koffie was 

de tijd gekomen 
voor enkele bewe-
ging. In de soos 
stonden 13 sjoelbak-
ken klaar voor een 
partijtje triosjoelen. 
Eerst een trainings-
rondje met een 

vriendenclubje. Na de pauze was het tijd voor 
het echte werk. Er werden door loting groepjes 
gevormd die met elkaar 10 bakken moesten 
sjoelen. De stemming onder de deelnemers 
kwam er snel in. Onderling werden de presta-
ties met elkaar vergeleken.  Nadat de laatste 

score was opgeschreven, werd het tijd voor de 
uitslag. De voorzitter Janny Bosma rijkte de 
prijzen uit. Daarna was het tijd voor het offici-
ële gedeelte van de avond. Na haar speech was 
het tijd voor de bubbels .  
 
Er werd geproost op een goed verenigingsjaar. 
Daarna was het tijd voor de vriendschappelijke 
contacten. Hierdoor werd het een lange, maar 
gezellige avond. 

Ton Bosma 

mailto:vitaal-en-fit@outlook.com
mailto:vitaal-en-fit@outlook.com
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Melk de witte motor 
Er was een jongetje, dat in zijn dorp elke dag 
langs de deuren ging om spulletjes te verkopen. 
Zo scharrelde hij zijn schoolgeld bij elkaar. Zijn 
ouders waren arm en ongeletterd. Op een dag 
liep hij wankelend van de honger van deur tot 
deur. Hij had die dag no maar 10 cent verdiend, 
te weinig om iets te eten te kopen. Daarom be-
sloot hij om bij de volgende deur waar hij aan-
belde, om eten te bedelen. Toen hij op de bel 

drukte, durfde 
hij niet om eten 
te vragen. In 
plaats  van om 
eten  vroeg hij 
om een glas 
water. De aardi-
ge mevrouw die 
open deed, 
vond dat hij er 

een beetje hongerig uitzag. Ze besloot in plaats 
van water een groot glas melk en een homp 
brood te geven. Hij dronk de melk heel lang-
zaam en genoot van elke slok. Het brood 
smaakte als een koningsmaal. Nadat hij het glas 
eindelijk op had gedronken, vroeg hij de vrouw: 
“Hoeveel geld ben ik u schuldig, ik heb niet 
veel?” De vrouw zei: “Je bent me niets schuldig 
hoor, ik heb altijd geleerd dat je geen geld mag 
vragen voor liefdadigheid.” De jongen bedankt 
haar uit de grond van zijn hart. Op het moment 
dat hij het huis verliet, voelde hij zich veel ster-
ker. 

Voordat hij bij dat huis aankwam , was hij van 
plan geweest om zijn school op te geven. Maar 
nu niet meer, hij voelde zich sterk. 
  
Jaren later werd de vrouw erg ziek. Geen van de 
plaatselijke doctoren begreep wat er mis was 
met haar. Ze stuurden haar daarom naar de 
grote stad waar het ziekenhuis meer gespeciali-
seerd was. De dienstdoende dokter werd voor 
het spoedgeval opgeroepen. Toen hij hoorde 
vanuit welk dorp zijn patiënte kwam, keek hij 
even verrast. Hij haastte zich naar het zieken-
huis. In de behandelkamer gekomen, herkende 
hij haar meteen. Hij was vastbesloten om er 
alles aan te doen waardoor hij haar leven kon 
redden. Na een paar spannende weken knapte 
ze op. De dag kwam dat ze het ziekenhuis ge-
zond kon verlaten. 
De betreffende specialist sprak met de financi-
ële afdeling van het ziekenhuis af dat hij de re-
kening zou betalen. Toen de vrouw de rekening 
kreeg stond eronder met grote letters: 

”Voldaan, rekening eerder volledig betaald met 
een glas melk en een stuk brood.  

 Badminton toernooi 
Zaterdag 24 maart wordt door de Turnlust bad-
mintonafdeling een voorjaarstoernooi gespeeld. 
Al onze badmintonleden kunnen zich hiervoor 
inschrijven. 
 
De middag is ingedeeld volgens het inmiddels 
vertrouwde schema. 8 wedstrijden in vaste 
tijdsblokken waarbij de stand aan het einde 
wordt vastgelegd in de computer zodat we de 
winnaar en winnares kunnen bepalen. Uiter-
aard regelt het schema voor de deelnemers tel-
kens een andere speelpartner en ook aan de 
overzijde van het net vindt u telkens andere 
tegenstanders, voor zover het aantal spelers dat 
toelaat. 

 
Het toernooi start om 13:00 uur en zal rond 
17:00 uur gespeeld zijn. Uiteraard kunnen we 
daarna nog even napraten met een drankje. 
De inschrijving is open tot het maximum aantal 
deelnemers is bereikt of uiterlijk 16 maart. 
Deelname is gratis. 
 
De toernooicommissie 
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Agenda Gym activiteit plaats 

ma. 26 februari 2018 Sportieve Carnaval Draaikolk 

za. 17 maart 2018 Distr. Kamp. Rhönrad  niv. 10/1 Krommenie 

za. 21 april 2018 Diplomagym peuters/kleuters  
2e onderlinge wedstrijden gym 

Draaikolk 

 16/19 april 2018 4e presentatieweek gym Draaikolk /Vogelzand  

za. 26 mei 2018 Springfestival Draaikolk 

za. 2 juni 2018 Onderlinge wedstrijden rhönrad Draaikolk 

za. 9 juni 2018 NK rhönrad Maasland 

11/14 juni 2018 avond4daagse Draaikolk  

za. 23 juni 2018 3 onderlinge wedstrijden gym+PP Draaikolk 

za.14 juli 2018 Sluiting seizoen Draaikolk 

C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246
  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit,   E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk        leiding 

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink,  

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny en Ton Bosma 

Dinsdag        17.30 - 18.30 Meisjes /jongens vanaf 6 jaar Kim van den Berg,  

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florussen,  

19.30 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram,   

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes /jongens   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar Amanda Vink  

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donder-
dag       

16.00 - 17.00 Kleuters   Jolande van den Berg 

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar Jolande van den Berg 

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens  9 en 10 jaar Jolande van den Berg 

19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg 

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.  
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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

W
ie

 

kom
t h

ie
r 

A
dverteren? 

Kaderdag: de winnende groep 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel    tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols   tel: 0223-628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer  tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert  tel: 0223-618691 

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.                  tel: 0223-533363 
Secretaris:             Dhr. A. van Deutekom           tel: 0223-619838 
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg          tel: 0223-642239 

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”. 

Ingaande seizoen 2016-2017 

 

Wnd Voorzitter:   Mw. J. A.G. Bosma    tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. J van Orselen    tel: 0223-623899 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg     tel: 0223-633126    

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma     tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg        tel: 0223-642239 

Secretaris:  Mw. T. Bakker      tel: 0223-620486 

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen  10.00-11.00 uur    Beweeglessen 60+      
Dinsdagmiddag  13.30-14.30 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen 10.00-11.00 uur     Rollatorgym 
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Voorzitter Mw. W Sperling             tel:0223-634842 
Secretaris Mw. J. van Dalen                 tel: 0223-860536 
2e secr.          Mw. D. Krijns                      tel: 0223- 624565 
Penningm. Dhr.H.J.Tamboer   tel:  0223-632242 
Bestuurslid Mw.I.A.Vietje   tel:  0223-633522 

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 € 6,50 per maand per persoon per afdeling en € 10,50 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 

wnd.  Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma   tel: 0223-625751 
 Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg       tel: 0223-642239   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 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        tel: 0223 -644007 
Secretaris:              Dhr. T. Bosma       tel: 0223-625751 
Penningmeester:  Dhr A. Ernens       tel: 0223-521959 
 
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 NL28RABO0303097876 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Turnlustfocus 
o.o.v. penningmeester 



 

                                                                                    28                                                  jaargang 16  nr.3  maart 2018 


