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Op het moment dat ik dit schrijf is het stralend voorjaarsweer. Een verademing na een grijze regendag. We lijken de lente tegemoet te gaan, maar wie weet wat de winter nog in petto heeft.
Deze periode van het verenigingsjaar wordt gekenmerkt door de ledenvergaderingen. Alle afdelingen moeten zo’n vergadering plannen en houden voordat de Jaarlijkse Algemene Vergadering
wordt gehouden. Dit is bepaald in de statuten.
Bovendien zijn er veel toernooien, wedstrijden en andere activiteiten bij de diverse afdelingen. De
besturen en trainers hoeven zich niet te vervelen.
Als u eens een handje wilt helpen, GRAAG. We zijn altijd op zoek naar
meedenkers en –werkers. Meldt u zich bij de vertegenwoordiger van de
afdeling of bij de bar van De Draaikolk.

Turnlust en De Draaikolk gaan weer meedoen aan de Rabobank clubkascampagne. Als u een
bankrekening heeft bij de Rabo, wordt dan alvast lid van deze bank. Dat kan via hun website.
Dan is het stemmen straks een makkie. In de volgende Turnlustscala komen we er op terug.
Denkt u er aan dat wanneer u via internet een bestelling plaatst, dat u dat doet via SponsorKliks? U sponsort dan gratis de vereniging!
Deze acties zijn belangrijk voor de vereniging. Mede hierdoor kan de contributie laag blijven.
Doen dus!
Ik nodig u van harte uit voor de JAV van CSAV Turnlust en hoop velen van u dan te ontmoeten.
Vrijdag 22 maart 2019
Aanvang 19.30 uur
De Draaikolk
Ik wens u vel plezier en succes met uw sport en/of hobby bij Turnlust!

Vr gr
Janny Bosma
Voorzitter
CSAV Turnlust
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust
Alg. voorzitter
Mw. J.A.G. Bosma
Alg. secretaris
Mw. A.W. Winkelman
Alg. penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-625751
tel: 0223-630322
tel: 0223-642239

Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk
Voorzitter
Dhr. H. Sandbrink.
Penningmeester
Dhr. JJ. Van der Linden

tel: 0223-533363
tel: 0223-642724

Verhuur Draaikolk:
Mw. R. de Vries
verhuur-draaikolk@kpnmail.nl

Journalisten hartelijk dank
voor je bijdrage.

tel: 0223-628656
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Voorwoord Voorzitter
Colofon
Hoofdbestuur
Jaarverslag HB
Jaarverslag Draaikolk
Biljarten
Rhönradturnen

Janny Bosma
Ronald Goedhart
Helma Winkelman
Henny Sandbrink
André van Tillo
Lobke Florussen
Kim van den Berg
Brenda Bosma
Jolande van den Berg
Brenda Bosma
Janny Bosma
Ton Bosma

nijntje
Gymnastiek
Babybeurs
Vitaal en Fit
Sponsoring
Gedachtegoed
Fotoclub
Ton Bosma
Lesrooster gymnastiek
Reclame
De afdelingen
JAV uitnodiging

Draaikolk: www.dedraaikolk.com
Webmaster: Frans Oorschot.
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 31 maart
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de C.S.A.V. Turnlust
gehouden op vrijdag 23 maart 2018 in De Draaikolk te Den Helder.
1.Opening
De voorzitter mevr. J. Bosma-Karsijns opent de vergadering om 19.30 uur met het lezen van een
gedichtje van Cobi van de Hoeven, getiteld: God heeft alle tijd. Daarna gaat de voorzitter ons
voor in het gebed.
De voorzitter geeft aan dat de klok doortikt. In het afgelopen jaar en ook in het nieuwe jaar zijn er
weer veel nieuwe activiteiten georganiseerd. Kost het geen tijd? Kost dat geen energie? Zeker
wel, maar door al deze activiteiten te organiseren, krijg je juist ook weer energie terug. En dat
geeft het verenigingswerk dan weer veel glans. Elk radertje in de klok is belangrijk, groot en klein.
En als je de dingen met plezier doet, dan vliegt de tijd.
Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend en heet iedereen van harte welkom
op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van C.S.A.V. Turnlust.
In het bijzonder een welkom voor:
De Ereleden: De heren A.A. van Nieuwkasteel en H.J. Tamboer.
De Leden van Verdienste: Mevrouw H. Schram-Visser, I. Vietje-Huizing en R. De Vries-Van
Kempen. De heren D. van Faassen, T. Bosma en J.J. van der Linden
Helaas moeten wij ook vanavond stilstaan bij het heengaan van enkele van onze leden, die onlangs zijn overleden:
Mei 2017
11 juli 2017
Juli 2017
18 augustus 2017

de heer E. Bouwhuis
de heer J. Cirk
de heer P. Schilder
de heer H. Beekes

Staande gedenken wij hen.

Lid afdeling Biljarten
Lid afdeling Koersbal
Lid afdeling Biljarten
Lid afdeling Biljarten en
Secretaris Stichting de Draaikolk

2.Mededelingen
Afwezig met kennisgeving:
Ereleden: De heer en mevrouw Van Nieuwkasteel-Woering
De heer K. Jellema en de dames F.W. Tesselaar en W. den Hartog.
Leden van verdienste: De heer S.K. de Boer en mevrouw A. Los
Afdeling Biljarten: De heren H. de Boer, P. Pols en J. van Gestel.
Stichting De Draaikolk: De heer A. Hollander.
De voorzitter vraagt kort de aandacht voor een nieuwe sponsoractie van de Rabobank. Deze
komt in de plaats van de jaarlijkse fietstocht. Het heet de Clubkas campagne.
De oproep van de voorzitter is, als je lid bent van de Rabobank, je stem uit te brengen op de verschillende inschrijvingen van de verenigingen en stichtingen. Hierbij wordt natuurlijk de wens
uitgesproken, dat de maximale stemmen uitgebracht zullen worden voor Turnlust en de Draaikolk.
3.Ingekomen stukken m.b.t. de JAV
De secretaris mevrouw A.W. Winkelman-Pronk geeft aan dat geen post voor
deze JAV binnengekomen 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 bestuur. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.
(Vervolg op pagina 6)
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4.Notulen van de JAV d.d. 24 maart 2017
De notulen worden zonder wijzigingen met applaus 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 medewerkers voor uitgeschreven. 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 Hoofdbestuur van
de C.S.A.V. Turnlust aan de orde. Het Jaarverslag is geschreven door mevrouw A.W. Winkelman-Pronk en gepubliceerd in de Turnlustscala, dus iedereen
heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om dit verslag door te lezen. Ook staat het in het speciale jaarverslagboekje dat ook is samengesteld door mevrouw 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 Vergadering, vooral om alle stukken bij de afdelingen vandaan
te krijgen. Het verslag wordt, met dank aan mevrouw A.W. Winkelman-Pronk, goedgekeurd 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 samengesteld en ook dit Jaarverslag is gepubliceerd in de
Turnlustscala. Hierna wordt het verslag met applaus goedgekeurd en de heer Sandbrink wordt
door de voorzitter bedankt voor het samenstellen van het verslag.
6.Financiën
De financiële verslagen van de afdelingen zijn ook op de eigen ledenvergaderingen behandeld en
goedgekeurd. Deze verslagen worden bovendien in de hoofdbestuursvergadering van februari
met alle voorzitters en penningmeesters besproken. De penningmeesters 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 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 verantwoording 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 2017. Als belangrijkste inkomsten, geeft de heer Slikker aan dat dit bijvoorbeeld de Fietstocht
van de Rabobank, de bijdragen uit de afdelingen, de subsidies,
de Grote Clubactie en ook nu voor het eerst dit jaar De SponsorKliks zijn. Hierna volgt een toelichting op de diverse posten van de uitgaven. De kosten van de Rabobank zijn dit jaar wel gestegen, ondanks de Fietssponsortocht. De rente is echter zo laag en de bankkosten zijn hoog, dat
de Rabobank momenteel geld kost en niets oplevert. Het financiële jaar is echter met een positief
saldo afgesloten. De balans en ook de reserves die voor alle afdelingen in de boeken staan, worden aangegeven en nader toegelicht. Tenslotte volgt een toelichting op de begroting van 2018.
De heer Slikker geeft aan dat wij een gezonde vereniging hebben. Er volgen nog een tweetal vragen uit de vergadering in verband met de Turlustscala en de verzekeringen, die door de heer
Slikker beantwoord worden. De voorzitter vraagt een applaus voor de werkzaamheden van de
heer Slikker. Het is het laatste jaarverslag van de heer Slikker.
(Vervolg op pagina 7)
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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 2017 van de stichting. De heer
Van der Linden geeft aan dat het resultaat van de
exploitatie een positief resultaat laat zien. Er is een
hogere opbrengst van de huur, er is een betere inkoop en meer verkoop. Ook de overige baten en lasten, eindigen op een positief resultaat. De
kosten zijn daarentegen ook wel wat gestegen. Met name de aanschaf van de geldscanner en de
pinautomaat is wel een hoge kostenpost. Uiteindelijk zal de pinautomaat ook wel gaan leiden tot
een verhoging van de omzet, omdat mensen nu eenmaal makkelijker pinnen en niet altijd meer
contact geld op zak hebben. Al met al dus toch weer een positieve afsluiting van het financiële
jaar. Wel wat lager dan het vorige jaar en met de kanttekening dat er in de komende jaren toch
wel duidelijk grotere uitgaven voor onderhoud aankomen. In de balans is weinig tot geen wijziging
aan te geven. De heer Van der Linden geeft een toelichting op de begroting voor 2018, die echter
nog niet inzichtelijk is op het moment van de vergadering. Deze nog in de maak bij het boekhoudkundig bureau.
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 2017 zijn gecontroleerd door de Afdeling Gymnastiek, mevrouw I. van der Hert en de afdeling Biljarten, de heer C. Bolster.
Mevrouw I. van der Hert geeft aan dat de beide commissieleden de stukken gecontroleerd hebben en er geen onregelmatigheden geconstateerd zijn. Mevrouw
Van der Hert verzoekt de vergadering om het hoofdbestuur en de algemeen penningmeester in
het bijzonder te déchargeren over het boekjaar 2017.
Onder applaus wordt dit bevestigd.
8.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
In 2019 hebben volgens rooster de afdeling Biljarten en de
afdeling Badminton zitting in deze commissie. De afdeling
Vitaal en fit is reserve.
9.Aanpassing Huishoudelijk Reglement deel I
Het Huishoudelijk Reglement deel I moet gewijzigd worden.
Dit heeft te maken met de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
In het reglement wordt de volgende tekst opgenomen:
Art. 23.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt de vereniging per 25 mei 2018 over een AVG-dossier. Het toezicht op naleving
is belegd bij het Dagelijks bestuur. De uitvoering van de naleving hierop ligt bij de Afdelingsbesturen.
De vergadering gaat akkoord met deze wijziging van het Huishoudelijk Reglement deel I.
Er wordt tevens een betere omschrijving gegeven in artikel 10 over het toekennen van het Ere
Lidmaatschap en Lid van Verdienste.
De tekst wordt als volgt:
Art. 10
Ereleden en leden van verdienste
Ereleden en leden van verdienste kunnen door leden van een afdeling aan het Hoofdbestuur worden voorgedragen voor benoeming op de Algemene Ledenvergadering.
(Vervolg op pagina 8)
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Indien het Hoofdbestuur in meerderheid akkoord gaat met de voordracht zal het betreffende lid op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen.
Ereleden kunnen worden voorgedragen als zij zich gedurende zeer geruime tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gehele vereniging.
Leden van verdienste kunnen worden voorgedragen als zij zich gedurende zeer geruime tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een afdeling.
De vergadering gaat akkoord met deze wijziging en de afdelingsvoorzitters of hun vertegenwoordiger worden uitgenodigd om hun handtekening te zetten op het origineel.
10.Bestuursverkiezingen
De voorzitter 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 gevonden om deze functies te vervullen. Dit jaar is dat bijna helemaal gelukt.
Allereerst verwelkomen we de nieuw te benoemen bestuursleden:
Afdeling Vitaal en Fit
Mevrouw B. Nijbroek
Afdeling Gymnastiek
De heer C. Bolster
Afdeling Biljarten
De heer A.J. van den Heuvel
Afdeling Koersbal
Mevrouw M. Wildenburg
Afdeling Turnlustfocus
Mevrouw M. Wildenburg
Dagelijks Bestuur
Mevrouw M. Wildenburg

: Secretaris
: Penningmeester
: Algemeen bestuurslid
: Penningmeester
: Penningmeester
: Algemeen Penningmeester

Dan volgen de kandidaten van dit jaar die aftredend en
herkiesbaar zijn:
Stichting De Draaikolk
De heer H. Sandbrink
De heer J.J. van der Linden
Afdeling Badminton
Mevrouw M. Wildenburg
Afdeling Biljarten
De heer A. Noordover
Afdeling Koersbal
Mevrouw I. Vietje-Huizing
Dagelijks Bestuur
Mevrouw A.W. Winkelman-Pronk

: Voorzitter
: Penningmeester
: Penningmeester
: Beheer materiaal
: Bestuurslid lief en leed
: Secretaris

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 Gymnastiek
Afdeling Koersbal
Afdeling Turnlustfocus
Afdeling Vitaal en fit
Dagelijks Bestuur

Mevrouw J. van Orselen
De heer H.J. Tamboer
De heer B. Ernens
Mevrouw T. Bakker
De heer R. Slikker

: Penningmeester
: Penningmeester
: Penningmeester
: Secretaris
: Penningmeester

De voorzitter bedankt de aanwezige en afgetreden personen voor hun inzet
en overhandigt hen een bloemetje en een cadeautje.

(Vervolg op pagina 9)
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11.Huldigingen
De voorzitter vertelt ons een verhaal over de notenplanter.
Midden in een stad is een prachtig park. Het is tijdens een hittegolf als een oude man daar hard
aan het werk is. Een reiziger stopt in het park om even uit te rusten en om even wat te drinken.
Verbaasd kijkt hij toe hoe de oude man zwetend over zijn hele lichaam in het zand staat te spitten.
“Wat doe je hier, oude man? Het is veel te heet hier om een schop vast te houden.” “Ik ben notenbomen aan het zaaien”, zegt de oude man, hijgend van inspanning. “Notenbomen?” herhaalt
de reiziger nog steeds met iets van verbazing in zijn stem. “Waarde vriend, de warmte heeft vast
je hersenen aangetast. Het duurt meer dan 50 jaar voor een notenboom vrucht draagt. Ik hoop
voor jou dat je over de honderd wordt, maar het zal erg moeilijk om wat je nu zaait nog te oogsten. Ga eerst met mij mee om iets te drinken en laat die klus zitten.”
“Luister goed, reiziger. Ik heb mijn hele leven lang noten gegeten die anderen hebben gezaaid.
Mensen die er ook niet van droomden om die noten een keer op te eten. Vandaag zaai ik opdat
anderen later de noten eten die ik geplant heb. Het loont dus de moeite om deze klus eerst af te
maken. Als je wilt, drinken we daarna een glas.
De voorzitter geeft aan dat het mooie van zo’n spiegelverhaal is, dat je het zo op je eigen verhaal
kunt leggen. Als leiding of bestuurslid ben je dingen aan het voorbereiden voor de toekomst. Wat
je nu zaait kun je misschien niet direct oogsten. Vaak is het een investering in de toekomst voor
jezelf òf voor anderen.
De voorzitter geeft ons als inspiratie een noot, om nog eens terug te denken aan deze notenplanter. Er staat 2x een T op: De T van Turnlust en de T van de Toekomst.
Verenigingsbeker 2017
De verenigingsbeker wordt op voordracht van een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur
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 vereniging of
het verenigingsgebouw.
Voor de verenigingsbeker 2017 is voorgedragen de dames Jolande van den Berg, Amanda Vink,
Lobke Florussen, Kim van den Berg en Brenda Bosma.
Deze 5 trainsters van de afdeling gymnastiek hebben zich op een bijzondere
wijze geprofileerd voor de vereniging.
Ze zijn alle 5 trainster van groepen van
de afdeling gymnastiek. Zij doen dit allen op vrijwillige basis.
Zij hebben zich anderhalf jaar ingespannen om een opleiding op MBOniveau te volgen. Deze opleiding was
nodig om een diploma voor lesbevoegdheid gymnastiek te behalen. Hele
zondagen naar Alkmaar en Breukelen voor cursusdagen. Elke week de stagebegeleider op de
bank in de gymzaal om de les te beoordelen en heel veel papierwerk! En dat allemaal naast hun
school of werk! En in juni en november 2017 zijn ze geslaagd!
Wij zijn enorm trots op jullie prestatie en willen dit d.m.v. deze verenigingsbeker laten blijken.
Uiteraard is de vergadering het er mee eens dat Jolande, Amanda, Lobke, Kim en Brenda de verenigingsbeker 2017 krijgen en onder applaus overhandigt de voorzitter de beker, oorkondes en
de bloemen.
(Vervolg op pagina 10)
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Sportbeker 2017
De sportbeker wordt op voordracht van een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur ter
beschikking gesteld aan een persoon, personen of groep die een bijzondere prestatie heeft / hebben geleverd op sportief gebied.
Voor deze beker zijn voorgedragen de heren Johan Scholten en Jaap van Dijk van de afdeling
Badminton.
Johan Scholten (77 jaar) en Jaap van Dijk (75 jaar) zijn
de twee oudste actief spelende leden van de afdeling
badminton. Onder het motto: je bent nooit te oud om te
blijven sporten. Een prestatie op zich.
Maar er is meer:
Beide heren zijn ook een voorbeeld voor de groepen
waarin zij spelen, met name de woensdagmorgengroep. De woensdagmorgen is zo’n 5 jaar geleden gestart en sindsdien verder uitgegroeid tot een hechte en
zeer enthousiaste groep spelers die ook trouw iedere
week komen spelen. Een deel van de groep, ook deze
beide heren, spelen ook op andere momenten, maar ik
wil het nu even hebben over de woensdagmorgen.
Vanaf het moment dat de spelers op woensdag binnenkomen is het een drukte van belang en
worden de laatste nieuwtjes en feiten uitgewisseld. Eenmaal op het veld worden het
“tegenspelers” en ontstaat er een uiterst sportieve strijd. Maar wel met veel respect voor elkaar.
Beide heren dragen er absoluut aan bij dat de veldbezetting bij iedere wedstrijd wisselt. Een bekende uitspraak van Johan is bijvoorbeeld: “Volgens mij heb ik nog niet met jou gespeeld, zullen
wij.” Het enthousiasme van de groep spelers is zeker ook te danken aan het enthousiasme waarmee beide heren spelen.
Zij worden om deze reden voorgedragen voor de sportbeker 2017 als vertegenwoordigers van de
woensdagochtendgroep van de afdeling badminton.
De vergadering is het er unaniem mee eens dat Johan Scholten en Jaap van Dijk de sportbeker
2017 krijgen en onder applaus overhandigt de voorzitter de beker, oorkondes en de bloemen aan
de beide heren.
Overige huldigingen
25 jaar lid
De heer F. Kraak
: Afdeling Biljarten
De heer J. de Graaf
: Afdeling Biljarten
Mevrouw F. Oosterbaan
: Afdeling gymnastiek
Zij ontvangen allen (indien aanwezig) het speldje en de bloemen uit handen van de voorzitter.
70 jaar lid
De heer J.J. van Nieuwkasteel : Afdeling Koersbal en Erelid
De heer A.A. van Nieuwkasteel: Afdeling Koersbal en Erelid
Zij ontvangen beiden (indien aanwezig) de bloemen uit handen van de voorzitter.
60 jaar lid
Mevrouw J. Bosma-Karsijns

: Algemeen Voorzitter

Mevrouw Bosma-Karsijns wordt door mevrouw A.W. Winkelman-Pronk toegesproken en ontvangt
van haar de bloemen en een attentie.

(Vervolg op pagina 11)
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De voorzitter geeft aan dat zij nog iemand vergeten is in het rijtje van het 25-jarig lidmaatschap.
Het is de heer R. Slikker, lid van de afdeling Turnlustfocus en hij ontvangt van de voorzitter het
speldje en de bloemen. Daarna mag de heer Slikker even blijven staan.
De voorzitter geeft aan dat de heer Slikker 19 jaar bestuurslid
geweest is, en nu nog
steeds in verschillende functies actief is.
Hij begon als voorzitter van de afdeling badminton in Julianadorp. Hiervoor moest hij al regelmatig de hoofdbestuursvergaderingen bezoeken. Kennelijk viel hij daar op, want de toenmalige voorzitter Daan van Schooneveld vroeg hem in 2004
om zitting te nemen in het Dagelijks bestuur van Turnlust als
algemeen adjunct. De bedoeling was dat hij hem zou opvolgen
na een inwerkperiode. Dat is er niet van gekomen omdat Daan
plotseling in datzelfde jaar overleed. De heer Slikker werd algemeen secretaris.
Na het vertrek van Rob van de Laar nam hij in 2009 het penningmeesterschap van Turnlust over. En in 2015 werd hij tevens voorzitter van de nieuw opgerichte afdeling Turnlustfocus.
De voorzitter benadrukt dat zij heel lang samengewerkt hebben in het Dagelijks
Bestuur van Turnlust en daardoor ook veel meegemaakt. Het is goed dat er nu in de
persoon van mevrouw Marina Wildenburg een opvolger is voor de functie van algemeen
penningmeester. De voorzitter bedankt de heer Slikker voor alles.
Hij verlaat Turnlust niet, ook niet als bestuurslid, want hij blijft voorzitter van Turnlustfocus en hij
blijft de Facebook pagina van Turnlust beheren.
De voorzitter vraagt of de vergadering ermee akkoord gaat, dat de heer R. Slikker benoemd
wordt tot Lid van Verdienste van CSAV Turnlust en uiteraard gaat de vergadering hier mee akkoord en de voorzitter overhandigd de heer Slikker de bijbehorende oorkonde.
Hierna bedankt de heer Slikker iedereen voor de mooie dingen die hij meegemaakt heeft en ook
in positieve zin voor hemzelf geleerd heeft van zijn bestuursfuncties binnen de vereniging.
12.Rondvraag
De heer J.J. van der Linden vraagt of het geen probleem op gaat leveren als mevrouw Wildenburg zoveel penningmeesterschappen gaat vervullen. Ontstaan er dan geen conflicterende belangen? De voorzitter geeft aan dat dit absoluut elkaar niet in de weg zit. De vraag is hiermee voldoende beantwoord.
13.Sluiting
De voorzitter bedankt de mensen achter de bar en alle overige mensen die meegeholpen hebben
om deze vergadering tot stand te brengen. Verder bedankt de voorzitter een ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering af met een gedichtje van Greet Brokerhof-Van der Waa, getiteld Niet te veel hooi.
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor zijn of haar aanwezigheid en sluit
21.10 uur de vergadering.

om

R. Goedhart
Notulist.
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Jaarverslag hoofdbestuur 2018
Traditioneel zijn we het jaar gestart met de trio-sjoelcompetitie tijdens de nieuwjaarsreceptie. Een
ter plekke samengestelde groep van 3 mensen strijdt samen om het hoogste aantal punten te behalen. Na het uitreiken van de prijzen heffen we met elkaar het glas op een nieuw verenigingsjaar.
In het dagelijks bestuur heeft mevrouw Wildenburg het penningmeesterschap overgenomen van
de heer Slikker. Mevrouw Wildenburg heeft ook het penningmeesterschap van de afdeling koersbal en de fotoclub op zich genomen omdat zich vanuit eigen gelederen geen nieuwe penningmeester heeft gemeld.
Op de JAV is de verenigingsbeker overhandigd aan Jolande van den Berg, Amanda Vink, Lobke
Florussen, Kim van den Berg en Brenda Bosma. Alle 5 dames hebben hun diploma gehaald
waardoor zij bevoegd zijn om gymnastieklessen te mogen geven. De sportbeker ging naar de 2
oudste actief spelende leden van de afdeling badminton, de heren Johan Scholten en Jaap van
Dijk. De heer Slikker werd benoemd tot lid van verdienste als blijk van waardering voor zijn bestuurswerk in de afgelopen 19 jaar.
Bij meerdere afdelingen is de sportsubsidie van de gemeente Den Helder een welkome bron van
inkomsten om de begroting sluitend te krijgen. Dat komt mede omdat een aantal afdelingen kampen met een terugloop van het ledenaantal. Alle afdelingen ontvangen sportsubsidie m.u.v. Turnlustfocus.
In september heeft de jaarlijks terugkerende AED/
EHBO/BHV-cursusdag weer plaatsgehad om de
vrijwilligers van de vereniging bij te scholen. In oktober was de jaarlijkse Kaderdag, bedoeld om op
een sportieve en uitdagende wijze samen te werken met andere mensen van de vereniging die je
op zo`n middag op een andere manier leert kennen. Verder organiseert het hoofdbestuur de inmiddels traditionele Sportieve Sinterklaas. In 2018
deden ruim 60 kinderen mee in de basisschoolleeftijd. Deelname is laagdrempelig omdat geen entree
wordt gevraagd aan de deelnemers. Al deze activiteiten worden bekostigd met de sportsubsidie.
Mede dankzij de sportsubsidie heeft CSAV Turnlust kunnen bijdragen aan het onderhoud van het
verenigingsgebouw De Draaikolk evenals de reparatie van de basketbalinstallatie en het vervangen van de touwinstallatie.
Begin 2018 is gestart met de voorbereiding voor de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Heel veel uitzoekwerk en zelf ontwikkelen. Ook zijn 2 bestuursleden naar een cursus geweest over de AVG. In oktober hebben alle bestuursleden uitleg gehad
over de AVG. Dankzij de heer Sandbrink is binnen CSAV Turnlust een start gemaakt om dit proces in goede banen te kunnen leiden.
Het fotoreglement wordt nu tijdens alle activiteiten van de vereniging gehanteerd.
Nieuw dit jaar was de Clubkascampagne. Deze is in de plaats gekomen voor de fietssponsortocht
van de Rabobank. Leden van deze bank mogen hun stem uitbrengen op deelnemende verenigin(Vervolg op pagina 13)
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gen. Het is voor de organisatoren een intensieve taak om vooraf veel reclame te maken en mensen te enthousiasmeren om hun stem uit te brengen.
De Sponsorkliks levert nog steeds een leuke extra bijdrage voor de clubkas.
De Grote Clubactie was een groot succes. Alle leden bij elkaar hebben maar liefst 673 loten verkocht. Een geweldig resultaat.
In september is het Nijntje beweegdiploma gestart bij de afdeling gymnastiek. Via deze lessen
leren peuters op een speelse manier te bewegen. Op initiatief van Turnlust is het project Fitte
Start gestart, waar het nijntje beweegdiploma een onderdeel van is. Samen met de kinderdagverblijven Kappio en SKDH, het Aquacentrum FysioHolland, Sportservice en de JGZ is dit project
begonnen om kinderen van 0-6 jaar een goede start te geven. Alle kinderen van 18 maanden krijgen in dit programma een beweegadvies op maat van de JGZ.
CSAV Turnlust heeft afgelopen jaar diverse malen de verschillende media bereikt met aankondigingen van diverse activiteiten. Het verenigingsblad de Turnlustscala komt 5 maal per jaar uit zowel op papier als digitaal. Verder zijn we actief op facebook.
De afdelingen hebben eigen activiteiten georganiseerd in de vorm van wedstrijden, demonstraties
enzovoort of hebben deelgenomen aan kampioenschappen. Het dagelijks bestuur ontving hiervoor uitnodigingen en probeert hier aandacht aan te besteden door deze activiteiten te bezoeken.
Het hoofbestuur heeft 5 keer vergaderd en het dagelijks bestuur 9 keer.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter
: mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns
Secretaris
: mevr. A.W. Winkelman-Pronk
Penningmeester : mevr. M.A.E. Wildenburg
Helma Winkelman
Algemeen secretaris
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Jaarverslag Stichting SJC De Draaikolk 2018
2018 is een jaar waarin de nadruk heeft gelegen op het reduceren van ons energieverbruik.
De energiekosten zijn de grootste kostenpost van De Draaikolk. En omdat de overheid door verhoging van belasting op energie het verbruik wil terugdringen is dit meteen ook een molensteen
om onze nek.
Ons gebouw is ruim 45 jaar oud en slecht geïsoleerd, wat resulteert in een hoog gasverbruik.
Dit jaar is met name benut om de TL verlichting in ons gebouw te vervangen door energiezuinige
alternatieven.
Onderhoud:
Ons gebouw is opnieuw ingetekend en daarna is een nieuwe melding brandveilig gebruik ingediend welke in het voorjaar door de gemeente is goedgekeurd. Het gebouw voldoet nu aan alle brandveiligheidseisen.
Dit jaar is de touwinstallatie vernieuwd en ook een aanvang
gemaakt met het tochtvrij maken van de Soos. Deze projecten zijn mede gefinancierd door enkele afdelingen van
onze huisvereniging C.S.A.V. Turnlust
De verplaatsing van de boiler-CV lijkt op jaarbasis ca. 2500
m3 gas te besparen, hiermee zullen we de verplaatsingskosten binnen enkele jaren terugverdienen. Samen met de TL
vervanging door LED hopen we de energierekening voorlopig betaalbaar te houden. Op langere
termijn zal dit echter niet voldoende zijn.
Exploitatie
Dit jaar kunnen we tevreden terugkijken op de exploitatie van De Draaikolk. De opbrengsten van
verhuur en bar zijn ongeveer gelijk gebleven of licht gestegen. Toch lijkt hier met een beter beheer nog wat winst te behalen. Dan gaat het met name om het terugdringen van niet geregistreerd verbruik.
Vooruitblik
We zullen ons energieverbruik verder moeten reduceren anders zullen we door de forse verhoging van de energiebelasting komende jaren terugvallen richting de rode cijfers. Dit is echt niet
nodig!
Samen met onze vrijwilligers(sters) moeten we werken aan een energiezuinige Draaikolk en zorgen dat onnodige “verliezen” bij bar en verhuur worden teruggedrongen. Zo ontstaat steeds vanzelf ruimte om door te gaan met de verbeteringen.
Henny Sandbrink
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René Visser winnaar Districtsfinale 4e klas kader 38/2 2019
Op 22, 24 en 26 januari 2019 is in de Draaikolk, clubhuis van BiljartVereniging Turnlust, de districtsfinale gehouden in de vierde klas kader 38/2.
Voor de lezer die niet zo vertrouwd is met het kaderspel een kleine
toelichting:
Op 38 cm afstand (eigenlijk 38,3 cm) van de vier banden worden
lijnen getrokken zodat 9 rechthoeken (kaders) ontstaan. Aan de
korte zijden van het biljart zijn dat vierkanten (38 x 38 cm); in het
middenstuk zijn dat rechthoeken (160 x 38 cm). Als de aan te spelen ballen in hetzelfde kader terecht zijn gekomen mag één carambole worden gemaakt waarbij die ballen in dat kader blijven; bij de
volgende carambole moet tenminste één van de aan te spelen
ballen dat kader verlaten (eventueel terugkeren is toegestaan).
Het kaderspel wordt in het algemeen gespeeld door zeer goede
biljarters. De laagste (3e) klasse heeft een instapmoyenne van 6.
Om de drempel naar het kaderspel te verlagen is de 4e klasse in
het leven geroepen zodat ook spelers op het niveau van 2e / 1e
klasse libre hieraan kunnen deelnemen. In deze klasse is het aantal te maken caramboles 60.
Wellicht maakt onbekend onbemind of is de volle biljartagenda
hier debet aan maar op districtsniveau hadden zich slechts 6 deelnemers aangemeld. Gelukkig konden nog twee spelers worden
geronseld zodat een volwaardig toernooi kon worden gespeeld.
Het toernooi werd geopend door districtsbestuurder Piet Pols met een welkom aan alle betrokkenen. De voorzitter van BV Turnlust, Jan van Gestel, laat ook meestal wel van zich horen bij dergelijke gelegenheden maar omdat hij één van de geronselden was (de andere was René Visser)
liet hij dit aan zich voorbij gaan.
In de eerste ronde was Jan van Gestel heel goed op dreef; hij won in 8 beurten van Rob Korff
met een hoogste serie van 33. Die hoogste serie zou tijdens het kampioenschap niet meer verbeterd worden; het aantal beurten wel want Richard Stroet presteerde het om in de vierde ronde in
5 beurten uit te gaan.
Na ronde twee was een top-vier ontstaan van René Visser, Jan Stam, Jan van Gestel en Richard
Stroet. Deze vier spelers zouden het kampioenschap domineren; de andere spelers: Leo Onnekink, Bertus Biersteker, Rob Korff en Rinus Tuithof konden niet aansluiten bij dit kwartet.
Door het systeem dat gespeeld werd kwamen de toppers elkaar pas in de laatste ronden tegen.
Zo stonden er in ronde 6, de voorlaatste ronde, de partijen Richard Stroet tegen Jan van Gestel
en René Visser tegen Jan Stam op het programma. Na een spannende strijd wist Richard van
Jan van Gestel te winnen en René van Jan Stam (De Jannen haakte even af). De stand aan de
top was toen:
1.

René Visser; deze had alles nog gewonnen en had dus na 6 ronden 12 punten,

2.

Richard Stroet met 10 punten en

3.

Jan van Gestel met 9 punten.
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In de laatste ronde moest René Visser het opnemen tegen Jan van Gestel en Richard Stroet tegen Jan Stam. Bij winst van Visser was het een gelopen race maar bij verlies van Visser en winst
van Stroet zou deze laatste kampioen zijn door een beter moyenne.
Maar helaas, zij verloren allebei waardoor de volgende eindstand ontstond:
1. René Visser

S.D.S

Den Helder

12 punten

2. Jan van Gestel

Turnlust

Den Helder

11 punten

3. Richard Stroet

B.C.S.

Warmenhuizen 10 punten

4. Jan Stam

Wieringermeer ’85

Slootdorp

8 punten

5. Rob Korff

B.C.S.

Warmenhuizen

6 punten

6. Leo Onnekink

Steeds Beter

Hippolytushoef

4 punten

7. Bertus Biersteker

de Vriendschap

’t Veld

3 punten

8. Rinus Tuithof

Turnlust

Den Helder

2 punten.

Voor elke deelnemer was er na afloop een mooie beker en een boeket bloemen en voor de eerste drie natuurlijk de bekende KNBB medailles. De heer Onnekink, gewestelijk bestuurder, wist
te melden dat er een vervolg zou komen op gewestelijk niveau maar de details hierover waren
nog niet bekend. De nummers 1 en 2 gaven aan hiervoor graag in aanmerking te komen.
Hiermee kwam een eind aan een mooi kampioenschap. Deze spelsoort op dit niveau heeft zijn
levensvatbaarheid nog niet helemaal bewezen. Het is te hopen dat steeds meer biljarters deze
discipline ontdekken en dat het een vaste plaats op de biljartkalender zal krijgen.
André van Tillo

John de Bruin winnaar “Open Draaikolk Toernooi 2018’
“Draaikolk” is de naam van het clubgebouw waarin biljartvereniging Turnlust is gevestigd. Dit is
een goede naam want net als in een draaikolk worden bezoekers en deelnemers, zeker tijdens
het open toernooi, emotioneel alle kanten opgeslingerd en je weet nooit waar je uit zult komen.
De vereniging is ook trots op het gebouw; het was al goed maar sinds onze voorzitter Jan van
Gestel aan het roer staat zijn er veel verbeteringen doorgevoerd en is er dus alle reden om ons
open toernooi naar dit gebouw te vernoemen.
Het begon met twee voorronden met elk plaats voor 36 deelnemers. De eerste voorronde (10 en
11 november) was snel volgeboekt. De tweede ( 17 en 18 november) was wat minder in trek en
had 24 deelnemers. We hebben ieder jaar een vaste groep deelnemers en daar zijn we heel blij
mee maar er is dus ruimte voor instappers. Iedereen die daar gebruik van maakt zal waarschijnlijk tot die vaste groep gaan behoren want het is echt een leuk toernooi.
Bij aanvang van de voorronden werden de deelnemers gevraagd in het kader van de AVG een
formulier te ondertekenen als zij geen bezwaar hadden als naam / foto in de media komt. Huh,
(Vervolg op pagina 17)
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wat is dat nou weer; moet dat nou? Ja, dat moet (denken wij). Nou ja, de meesten hadden wel
bezwaar als zij NIET genoemd werden maar dat maakt de schrijver van dit stukje natuurlijk uit.
De toppers waren weer aanwezig: Henk Buijs en Lex Zoon om er maar een paar te noemen en
werden ook weer uitgeschakeld in de voorronde. Desondanks waarde hun geest wel rond tijdens
de finale want enkele leerlingen uit de biljartschool van Lex haalden de finale wel en vielen op
door hun verzorgde spel. Ditzelfde geldt voor leerlingen van Henk. Een goede basis betaalt zich
uit en daarom is het voor beginnende biljarters aan te raden les te nemen bij zulke ervaren leermeesters. Trouwens ook gevorderden hebben er baat bij.
Enkele subtoppers (moyenne circa 6,0) hadden het slagveld wel overleefd en zo kon er tijdens de
finaledagen op 8 en 9 december genoten worden van het spel van o.a. René Visser en Jan van
Gestel. De finale werd ingegaan met 30 deelnemers die onderverdeeld waren in “hoog”,
“midden” en “laag” en dat was leidend voor de indeling van de zes poules zodat zoveel mogelijk
gelijkgestemden tegenover elkaar stonden.
Na de poulewedstrijden was er een intermezzo waarbij de opbrengst van de loterij overhandigd
werd aan vertegenwoordigers van de stichting “Het Kruisanker” die zich inzet voor ondersteuning
van minder-bedeelde kinderen in Den Helder. De Helderse middenstand had weer gul gedoneerd
en deelnemers en publiek hadden dan ook veel loten gekocht zodat er een boven verwachting
hoge opbrengst was. De trekking van de loten en de uitreiking van de prijzen was een hele happening en als Jan de Voorzitter niet de prijzen wat gecombineerd had waren we nu nog bezig geweest.
Hierna moesten natuurlijk nog de finale-partijen gespeeld worden. De poule-winnaars werden gerangschikt naar het resultaat ten opzichte van hun startmoyenne. De beste was René Visser.
Heel knap want hij moest het hoogste moyenne (6,0) spelen van alle deelnemers aan de finale.
Als tweede kwam John de Bruin uit de poule-wedstrijden en zij gingen dus uitmaken wie de uiteindelijke winnaar zou worden.
Het hoge niveau dat René gedurende de voorgaande partijen had laten zien haalde hij helaas
niet tijdens deze partij en John de Bruin werd daardoor en door zijn goede spel winnaar van het
Open Draaikolk Toernooi 2018.
Een toernooi dat alles bracht wat je graag ziet; serieus biljarten met de daaraan gekoppelde
spanning, teleurstelling en opgetogenheid maar ook gezelligheid ondersteund door een hapje en
een drankje.
De volledige uitslag is:
1. John de Bruin
2. René Visser
3. Piet Mosch
4. André van Tillo
5. Hans Schoorel
6. René Raat.

André van Tillo.
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Noord-Nederlandse kampioenschappen Rhönradturnen
Op 19 januari was het zover de eerste wedstrijd voor de leden van de Rhönradgroep.
Deze wedstrijd werd gehouden in de draaikolk op 19 januari en georganiseerd door Turnlust.
60 deelnemers van 5 verenigingen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen lieten hun oefeningen zien aan de jury, er werd geturnd in 3 onderdelen: rechtuit, spiralen en sprong.
De deelnemers hadden veel publiek meegenomen en de tribune was daarom gezellig gevuld.
Het was een sportieve en gezellige wedstrijd voor de niveaus 10 t/m 5.
Voor Turnlust waren er 12 deelnemers.
De deelnemers hebben hun kunsten laten zien en er zijn ook meerdere medailles behaald.
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.
Uitslagen:
Niveau 10 2008
Ashley
24,05 punten 5de plaats
Niveau 10 2009 t/m 2012
Kim
23,05 punten 5de plaats
Niveau 9 2003 t/m 2005
Havilah 23,40 punten 2de prijs
Rianne
23,05 punten 3de plaats
Roxanne 21,20 punten 5de plaats
Niveau 9 2006 t/m 2007
Sara
23,00 punten 1ste prijs
Fenke
21,95 punten 2de prijs
Niveau 9 2008 t/m 2010
Errin
24,25 punten 2de prijs
Kayleigh 23,95 punten 3de prijs
Liz
22,90 punten 5de plaats
Niveau 8
Nelleke 20,15 punten 5de plaats
Niveau 7
Amy
18,80 punten 5de plaats
Lobke Florussen
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1ste NK kwalificatie wedstrijd rhönradturnen
Naar aanloop naar mijn wedstrijd heb ik met verschillende mensen van kranten gepraat want die
wilden mijn verhaal over deze sport in de krant hebben. Ik heb wel eens vaker met de mensen
van de krant gepraat maar niet zo veel en zo vaak als wat ik nu heb gedaan. Dit was voor mij
een hele nieuwe ervaring. Het praten met de mensen van de krant vond ik leuk maar ook heel
erg spannend want ik wist niet wat ik moest zeggen.
Op 12 januari 2019 was het voor mij zo ver de 1ste kwalificatie wedstrijd voor het NK.
Ik was naar aanloop naar de wedstrijd heel zenuwachtig omdat het weer de eerste wedstrijd was
sinds ik het ongeluk heb gehad. Tijdens deze dag moest ik in totaal 18 punten behalen om in
aanmerking te komen voor de volgende NK kwalificatie ronde. Het eerste onderdeel waar ik
moest beginnen was spiralen, dit vind ik altijd het moeilijkste onderdeel. Tijdens het inturnen ging
het niet zo goed maar tijdens de wedstrijd ging het wel goed, ook bij de wedstrijd was een onderdeel gelukt die tijdens de training nog geen enkele keer was gelukt. Het tweede onderdeel was ik
moest doen was sprong, dit vind ik altijd het leukste om te doen. Hierbij ging het net als op de
trainingen gewoon goed. Het laatste onderdeel wat ik moest doen was rechtuit. Bij het inturnen
heb ik de laatste puntjes waar ik op moest letten nog even doorgenomen. Tijdens het wedstrijd
ging het naar mijn gevoel wel goed alleen had ik bij een stukje hulp nodig en kwam ik bij mijn uitsprong niet helemaal uit hierdoor heb ik een aantal punten laten liggen.
Mijn scores voor deze dag was:
Spiralen : 5,95
Sprong
: 7,35
Recht uit : 5,55
Totaal
:18,85
Deze punten waren voldoende om tijdens deze wedstrijd een 2de plek te bemachtigen
Op 30 maart heb ik me volgende kwalificatie wedstrijd hier ga ik weer me best doen en hoop dat
ik met het NK mag deelnemen
Kim van den Berg

Diplomagymmen eerste cursus nijntje beweegdiploma 1
Aan het begin van dit seizoen is Turnlust Gymnastiek van start gegaan met het nijntje beweegprogramma. Deze lessen zijn een onderdeel van het project Fitte Start, waar onder andere team
Sportservice Den Helder, fysio Den Helder, dieet &co, GGD, SKDH , Kappio en de gemeente
Den Helder aan meewerken. Het beweegprogramma bestaat uit 2 lessenseries van ca 15-20 lessen die worden afgesloten met beweegdiploma 1 en 2.
Eind september zijn we van start gegaan met de eerste groep peuters voor het nijntje beweegdiploma 1
31 Januari was een heel spannende dag voor de peuters (en voor juf Brenda en juf Jolande) van
de nijntje beweeggroep op de donderdagochtend. Het was namelijk voor het eerst beweegfeest
met daarbij de uitreiking van de beweegdiploma’s.
(Vervolg op pagina 20)
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De gymzaal was mooi versierd en stond extra vol met allerlei beweegonderdelen waar we de afgelopen weken veel mee geoefend hadden. En voor deze keer mochten de ouders mee de gymzaal in. En ook op de tribune was er publiek.
We begonnen met een feestelijke warming up. Even lekker rennen en springen op muziek en
daarna mochten de kinderen laten zien wat ze op de toestellen en met de andere materialen allemaal al kunnen en durven.
Toen de kinderen alle onderdelen hadden gedaan was het wel tijd voor een gezonde versnapering in de vorm van een stuk fruit.
Na deze smakelijke onderbreking werd het grote ereschavot neergezet en mochten de kinderen
een voor een op het hoogste podium komen en kregen ze het welverdiende diploma en een nijntje beweegboek uitgereikt.
Een groot deel van de kinderen heeft de smaak te pakken en is inmiddels doorgestroomd naar
beweegdiploma 2 op de donderdagmiddag.
Brenda Bosma

Onderlinge gymwedstrijd 2 februari
Zaterdag 2 februari werd de eerste onderlinge gymwedstrijd gehouden.
vanaf dit seizoen is het toch een beetje anders, de prijs uitreiking gaat nu niet meer op leeftijdscategorie maar op het niveau dat je gymt. Het was extra spannend, omdat een ieder heel hard
gewerkt had aan de nieuwe oefenstof per niveau.
Er hadden 31 kinderen zich opgegeven voor deze wedstrijd, dit is echt fantastisch.
Na de opmars werd de middag geopend door de wedstrijdleiding. De juryleden en EHBO werden welkom geheten en na een aantal mededelingen kon de wedstrijd beginnen.
Alle deelnemers konden laten zien wat ze hadden geleerd of verbeterd.
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. En voor de stoere jongens was er ook nog de gelijke brug en
de ringen.
Nadat iedereen zijn oefening had laten zien, werd de wedstrijdvloer omgebouwd en mochten
alle kinderen springen op de airtumbling. De telcommissie ging zich bezig houden met het orde20
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nen van de punten en het schrijven van alle diploma’s.
Uiteindelijk was het zover de nummers één, twee en drie van de diverse niveaus waren duidelijk.
Ook hebben afgelopen seizoen 3 hulptrainers hard gewerkt aan hun assistent leider niveau 1 en
hebben deze behaald , Melanie Coesel en Yvonne van Ewijk werden deze dag in het zonnetje
gezet en kregen hun certificaat, Robin Kneefel kon er helaas niet bij zijn deze dag, maar ook voor
haar de felicitaties.
Na het bedanken van diverse mensen, werden de winnaars van deze dag in het zonnetje gezet..
De punten lagen dicht bij elkaar, de winnaars van deze dag waren:
Niveau 4
1e plaats Lissa van Dillen
2e plaats Chloë Bleijs
3e plaats Dewi Mulder

Niveau 3 (2009 – 2010)
1e plaats Kate Boelens
2e plaats Kelsey Dronkers
3e plaats Chanel Egberts

Niveau 3 (2006-2008)
1e plaats Femke Brouwer
2e plaats Michelle Wanders
3e plaats Myrthe de Wit

Niveau 2
1e plaats Nelleke Hickmann
2e plaats Neomi Bontes
3e plaats Kyra Tuithof

Niveau 1
1e plaats Faye Prins
2e plaats Tessa Buurman
3e plaats Raphaela Alting

Jongens
1e plaats Toon van Koningsbruggen
2e plaats Tim Bruggen
3e plaats Bram Oerlemans
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Promotiewerk op de Buik & Baby bazaar
Turnlust komt naar je toe!! Af en toe zijn er leuke evenementen waar je als vereniging kunt laten zien wat je in huis hebt. Op 10 februari werd in Hotel Den Helder de Buik & Baby bazaar gehouden. Een gezellige beurs waar veel lokale en regionale ondernemers lieten zien wat ze te
bieden hebben aan (aanstaande) ouders en hun kroost.
Wij (Jolande en Brenda) mochten namens ouder-kindgym een leuke speel- en beweeghoek inrichten. We stonden met een ruime afgebakende ruimte direct naast de ingang en we vielen
daardoor zeker op met onze stand. Al snel waren we klaar met inrichten van de ruimte en het
klaarzetten van de spullen. Na een heerlijke en gezellige lunch werd om 12.00 de 3e editie van
de Buik & Babybazaar officieel geopend. Het
duurde niet lang of de eerste kinderen kwamen
al kijken wat we allemaal voor hen hadden
neergezet. De hele middag waren er wel kinderen in onze schommelmat, aan het bouwen
met de foamblokken en aan het gooien met de
pittenzakken.
We hebben ook aardig wat folders uitgedeeld
aan geïnteresseerde ouders en hebben wij met
onze interactieve presentatie laten zien wat we
te bieden hebben aan de ouders met kleine
kinderen. Wij hopen uiteraard dat het ons meer
oplevert dan alleen deze gezellige middag en
dat we binnenkort nog meer kinderen in de les
mogen verwelkomen.
Wij danken de organisatie voor de gastvrijheid en wie weet tot volgend jaar.
Brenda Bosma

Fitheidstest voor 60-plussers.
Op 9 april organiseert de afdeling Vitaal en Fit een fitheidstest voor 60-plussers.
Hiervoor worden alle leden van Turnlust in die leeftijdscategorie uitgenodigd. Er is ruimte genoeg m ook niet-leden te vragen zich te laten testen op hun fitheid.
Wat wordt er getest?
Begonnen wordt met een vragenlijst om eventuele risico’s in beeld te brengen. Daarna wordt de
bloeddruk gemeten door een doktersassistente en het bloedsuikergehalte wordt vastgesteld
door medewerkers van de thuiszorgteam van Omring. Er is een arts aanwezig voor advies en
indien nodig een consult.
Als het medische gedeelte geweest is, komen de echte testonderdelen aan bod. Er zijn oefeningen voor reactievermogen, arm- en beenkracht, balans, enz. Na afloop wordt alles digitaal verwerkt en krijgen de deelnemers advies.
De test duurt ongeveer 3 kwartier.
We zijn er van 9.00 – 12.00 uur.
De koffie staat klaar.
Janny Bosma

22

jaargang 17 nr.3 februari 2019

SPONSOR THERMOMETER
februari

Beste SponsorKlikker,
In 2017 zijn er voor het eerst meer aankopen gedaan via mobiel (smartphone en
tablet) dan via desktop. En deze trend heeft zich verder doorgezet in 2019 en zal
zich logischerwijs ook in de toekomst verder voortzetten.
Om het mobiele gebruik van SponsorKliks aan te moedigen hebben wij enige tijd
terug een SponsorKliksapp (voor Android en Apple) laten ontwikkelen.
Via de app is het nog gemakkelijker om direct een bestelling te doen via de SponsorKlikspagina van jouw favoriete vereniging. Bovendien kan je via de app snel
naar het transactie-overzicht van jouw vereniging. Wel zo handig om te controleren
of jouw bestelling ertussen staat!
Zet na het downloaden van de SponsorKliksapp het pictogram op je homepage
van je telefoon of tablet, dan weet je zeker dat je de volgende keer je vereniging
niet vergeet GRATIS te sponsoren!

Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op naar inmiddels € 260,67 Een bedrag om U tegen
te zeggen! Dit sparen is geheel “kosteloos” Het kost U niets
en het vergt slechts een heel kleine moeite.
In de komende maanden krijgen we weer zin om op vakantie
te gaan. Doe dus uw online VAKANTIEAANKOPEN

en BOEKINGEN via:Sponsorkliks!

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 afhankelijk van het aantal stemmen dat wordt uitgebracht 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 vereniging of doelen. Zij mogen maximaal 2 stemmen aan een vereniging (of Stichting) geven. Maar zij moeten in totaal 5 stemmen uitbrengen voordat de stemmen geldig zijn. Bijvoorbeeld: 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
(Vervolg op pagina 24)
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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 23 april t/m 14 mei stemmen op
de Verenigingen en/of Stichtingen van uw keuze. Als lid krijgt u automatisch bericht hoe en
wanneer gestemd kan worden.
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 nieuwe
toestellen in de sportzaal.
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 de Bijenvereninging
Bestuur Turnlust en De Draaikolk

Als je ooit een lelijke eend ziet rijden
Daar gingen ze, samen op weg. Kaïn en Abel. Ze waren vastbesloten een reis om de wereld te
maken. Zoveel mogelijk van de wereld te zien en meemaken was hun uitgangspunt. De oudste
reed een stokoude lelijke eend. De jongste zat wat te dromen op de achterbank. Vlak buiten
Maastricht stond een oogverblindend mooi meisje te liften. De oudste stopte meteen en liet haar
instappen. “Waar wil je heen?”, vroeg hij. “Richting het zuiden”, antwoordde ze. “En waar gaan
jullie heen?” “Wij gaan rond de wereld “, zei de jongste, die wakker geworden was. “Ga je met
ons mee? Kom hier achterin bij mij zitten, dan maken we het gezellig”. Om zijn woorden kracht bij
te zetten ontkurkte Abel een fles wijn. De oudste broer keek met een scheef gezicht in zijn spiegeltje. “Op je gezondheid”, zei de jongste tegen het meisje, en op die van jou natuurlijk, broer!”
“Geef me ook eens wat!” zei Kaïn. “Nee, nee, jij moet rijden”, antwoordde Abel. Het meisje kwam
vlak naast hem zitten. “Gezellig zo met z’n tweeën op de hobbelende achterbank van een lelijk
eendje”, zei ze. Abel legde zijn arm om haar schouders en kuste het meisje.
Kaïn werd jaloers. “Verdorie”, dacht hij. “Wie is voor haar gestopt, ik heb haar toch binnengelaten!” Hoe gezelliger zijn broer en het meisje het achterin maakten, des te nijdiger werd Kaïn.
Toen kon hij het niet langer aanzien. Hij stopte de eend langs de kant van de weg, opende het
portier en zei tegen Abel: “D’r uit jij!” “Maar we zouden toch een reis om de wereld maken?” zei
(Vervolg op pagina 25)
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Abel verbouwereerd. Kaïn riep nog harder: ”D’r uit jij, zeg ik je!”, en hij schopte zijn broer de
berm in. Toen stapte hij in en reed verder met het prachtige meisje. “Wie was dat?” vroeg ze.
“Mijn broer”, antwoordde Kaïn. “Je broer?” riep het meisje en haar stem klonk verbaasd en bang
tegelijk. “Laat jij je broer zomaar alleen achter?” “Ja,
ik ben zijn vader toch niet”, verdedigde Kaïn zich
kortaf, en hij vervolgde: “Laten we het maar vergeten,
schenk mij eerst maar eens wat in en kom naast me
zitten.” Het meisje was een ogenblik stil. Toen zei ze:
Stop, laat mij eruit; zo wil ik niet langer met je verder.
”Kaïn stopte voor de tweede maal, liet het meisje uitstappen en ging alleen verder.
Als je ooit iemand ziet rijden in een lelijke eend, dan
is het misschien Kaïn, op zoek naar zijn jongere
broer. sinds hij hem eruit heeft geschopt, rijdt hij met
een onrustig geweten de wereld rond. Op zoek naar
zijn jongere broer.

Uit: verhalen uit de onderstroom

De donkere dagen in december zijn uitstekend geschikt voor het maken van
avondfoto’s. De stad heeft zijn sfeerverlichting opgehangen. Ook was er weer een lichtroute
uitgestippeld van Willemsoord tot het station. Men had
flink uitgepakt met het verlichten van verschillende objecten. De hijskraan was prachtig uitgelicht. De schepen in de
haven waren behangen met lichtslangen, hetgeen een
prachtige sfeer gaf. Op verschillende gevels in de stad
werd een prachtig lichtspel vertoond. Ook het Julianapark
was sfeervol verlicht. Voor de leden van onze club was dat
smullen. Wij zijn daarom samen op pad gegaan om mooie
plaatjes te schieten. Voor een selectie van deze foto’s kijk
op de website van Turnlust: www.turnlust.com
Op zaterdag 9 februari zijn we op excursie geweest naar het
Palendorp op het strand van Petten. Dit is een kunstwerk
van 120 palen op het strand. Het symboliseert een kerk en
huizen die door de loop der eeuwen in het water zijn verdwenen. Het weer was stormachtig. We moesten door wolken stuifzand lopen om op het strand te komen. Eenmaal
bij de vloedlijn gekomen konden we veilig onze toestellen
tevoorschijn halen. We konden onder het genot van een
zonnetje mooie foto’s maken. De resultaten zullen we tijdens onze theorieavond met elkaar bespreken.
Tijdens de laatste clubavond konden we 2 nieuwe leden
verwelkomen! We hopen dat Lisette en Simone zich snel bij
ons thuis zullen voelen. We hopen dat we elkaar kunnen
stimuleren tot betere prestaties. Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken, want hoe
meer zielen…..
Ben je de man of vrouw die meer uit zijn of haar fototoestel wilt halen, kom eens langs. Je hoeft
niet in het bezit te zijn van spiegelreflexcamera’s met allerlei lenzen. Er wordt ook gefotografeerd
met compact camera's.
Voor vragen kun je contact opnemen René Slikker of Ton Bosma
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Contributie :
C.S.A.V. Turnlust gym contributie
NL70RABO01431.98.246
Opzeggen VOOR 1 JUNI EN VOOR 1 DECEMBER
Dhr. H. de Wit, E-mail: zijvandewit@gmail.com

Gymnastiek t/m 15 jaar
Ouder- en kindgym
Gymnastiek vanaf 16 jaar
Extra activiteit (per uur)
Inschrijfgeld

€ 9,00
€12,50
€11,00
€ 7,50
€ 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 Draaikolk

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag

leiding

18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners

Amanda Vink,

19.30-20.30

Lobke Florussen,

Rhönradturnen gevorderden

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

Lobke Florussen,

08.45 - 09.45 Conditietraining dames

Janny Bosma

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym

Brenda Bosma

16.00 - 17.00 Kleuters

Brenda Bosma

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 - 9 jaar

Amanda Vink

Donderdag

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar
10.00 - 10.45 Nijntje beweegdiploma

Amanda Vink
Brenda Bosma

Vrijdag

08.45 - 09.45 Conditietraining dames

Fred Schouten

Dinsdag

Woensdag

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

Vogelzand

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
19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar.

Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Seizoen 2018-2019
Agenda Gym

activiteit

plaats

16 maart

Koppelwedstrijd met Pro Patria

Draaikolk

22 maart

JAV Turnlust

Draaikolk

30 maart

Districtskampioenschap Rhönrad

Egmond

e

13 april

2 onderlinge wedstrijd gym

Draaikolk

16 t/m 18 april

presentatieweek

Alle zalen

25 mei

NK rhönrad

Egmond

3 t/m 6 juni

Avondvierdaagse Den Helder

15 juni

Onderlinge wedstrijd RR + disciplines

22 juni

Peuters en kleuters diploma gym

22 juni

3e onderlinge wedstrijd gym

5 juli

Sluiting lessen

26 augustus

Aanvang lessen

Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk
Alle zalen
Alle zalen
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Sortie Solutions heet u
hartelijk welkom in de
wereld van de energievoorziening.
Wij zijn adviseurs van
het Midden- en Klein
Bedrijf (MKB) maar
ook van particulieren.

ken het graag en kosteloos voor
u uit! u
Daar
krijgt

een
kleur van
Wanneer u als lid van

uw eigen sportclub
overstapt naar een andere energiemaatschappij met de service
van Sortie Solutions,
Zuidstraat
75
doneren wij
BV Den
Den
Helder 0223-615773
1781
ER
Bent u1781
benieuwd
of u Helder
kunt besparen op uw
wandbekleding
verf
energielasten? Wij
zoe- zonwering kurk parket
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Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

Dhr. J. van Gestel
Dhr. P. Pols
Dhr. H.J de Boer
Mw. I vd Hert

tel: 0223-753134
tel: 0223-628909
tel: 0223-641299
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.
Secretaris:
Dhr. A. van Deutekom
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-533363
tel: 0223-619838
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
20.00 uur – 21.30 uur
Vrijdagavond volwassenen
:
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. J.A.G. Bosma
Penningmeester: Dhr. C. Bolster
Secretaris:
Mw. J v.d. Berg
Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:
Mw. J.A.G. Bosma
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg
Secretaris:
Mw. B. Nijbroek

tel: 0223-625751
tel: 0223-756512
tel: 0223-633126

tel: 0223-625751
tel: 0223-642239
tel: 0626818218

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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wnd. Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Mw. J. A.G. Bosma
vacant
Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-625751
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
Secretaris
2e secr.
Penningm.
Bestuurslid
Materialen

Mw. W Sperling
Mw. E A.M Gortzak
Mw. D. Krijns
Mw. M.A.E. Wildenburg
Mw. I.A.Vietje
Mw. J. van Dalen

tel:0223-634842
tel 0223 630389.
tel: 0223-624565
tel: 0223-642239
tel: 0223-633522
tel: 0223-860536

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”:
Afdeling maandag
van 13.15 – 16.00uur
Afdeling vrijdag
van 13.15 – 16.00 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

Voorzitter:
Dhr .R. Slikker
Secretaris:
Dhr. T. Bosma
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223 644007
tel: 0223-625751
tel: 0223-642239

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
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