
    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verenigingsblad ‘de Brug’ is opgehouden te bestaan. Dat informatie 
belangrijk blijft behoeft niet nader te worden uitgelegd. Daarom heeft het 
bestuur besloten een nieuwsbrief uit te brengen. Dit zal 2 x per jaar zijn en 
wel in de winter en voor de zomervakantie. Daarnaast is er de site  
www.csv-stadskanaal.nl maar ook op twitter #csvstadskanaal. 
Op deze manier wil het bestuur alle leden van C.S.V. “Stadskanaal”naast de 
digitale versie, ook schriftelijk op de hoogte houden. 
 

 

C.S.V. “Stadskanaal” 
Sinds 1920 

 

 

Februari 2015 

Bestuur: 
John Huiskens 

Voorzitter 
Folga Zomer 

Secretaris 
Alfred Wieringa 

Penningmeester 
Marjan Kloese 

Algemeen lid 
Vicky Stegeman 

Algemeen lid 
 
Ledenadministratie: 
Rudolf Robbe 

Bereikbaar via  
Het bestuur of 

secretariscsv@live.nl 
 
Commissies: 
Activiteiten 
commissie 
                  vacant 

 
Wedstrijdcommissie 

Hink Boelens 
 
Technische leiding: 
Hink Boelens 
Truus Greving 
Suzanne Luiks 
Dineke Eleveld 

Agenda: 

 
 
Herenwedstrijd 25 
april door ons 
georganiseerd in 
de Hunsowhal 
 
18 maart 
Ledenvergadering. 
Uitnodiging zijn 
uitgedeeld 
 
Clubkampioen 
schappen 13 juni 
Informatie volgt 

2014 Terugblik 
Een bewogen jaar. Er is uitbreiding van het bestuur. 
Het bestuur is naar een cursus geweest: “Besturen 
met visie”. 
 
Ook is er vraag naar het opzetten van nieuwe groepen 
hier wordt binnen het bestuur naar gekeken. 
 
In samenwerking met de gemeente hebben we een 
tumblingbaan aan kunnen schaffen die begin maart 
geleverd wordt.  
 
 

Tumblingbaan: 
 
In samenwerking met de gemeente en Jahn2 hebben we een tumblingbaan 
aangeschaft. Deze wordt begin maart geleverd. 
Van ons wordt een kleine bijdrage verwacht die we graag bij elkaar willen 
halen door middel van een sponsorloop op 14 maart. 
Geen gewone loop maar een loop zoals het hoort bij een turnvereniging 
met toestellen.  
Binnenkort komt er meer informatie maar noteer de datum alvast. 

Vanaf nu zijn er nieuwe 
pakken te verkrijgen. 
De kosten hiervoor 
bedragen: 
Basispak meisjes maat 128 
t/m 164  €41,- 
Basispak dames maat 
S t/m L   €43,50  
 
Basispak jongens maat  
128 t/m 164  €41,- 
Short   €17,- 
Basispak heren maat 
S t/m L  €43,50 
Short   €18,50 
Short XL  €19,50 
 
Selectiepak meisjes maat  
128 t/m 164  €54,- 
Selectiepak dames maat 
S t/m L  €56,50 
Op aanvraag zijn er voor de 
dames ook bijpassende 
leggings te bestellen. 
 
Selectiepak jongens maat 
128 t/m 164  €38,- 
Short   €17,- 
Spanbroek  €44,- 
Selectiepak heren maat 
S t/m L  €40,50 
Short   €18,- 

Spanbroek  €47,- 
 
De pakken zijn op afspraak 
te passen en te bestellen bij 
Vicky Stegeman 
0622728405. 
Betalingen dienen 
contant bij het plaatsen 
van een bestelling. 
 
 
 
 
 

Sportclinic “de Spont” 
 
 
27 februari 2015 doen wij mee aan de Sportclinics in 
‘de Spont’. Wij zijn hier aanwezig met een beweegkar 
die beschikbaar wordt gesteld vanuit de KNGU.  
In deze kar zitten verschillende tumblingbanen en 
andere leuke spullen. 
Jij komt toch ook neem je een vriendje of 
vriendinnetje mee. 
We zoeken voor deze dag nog hulp kan jij ook laat 
het even weten via het contactformulier op de site. 

www.csv-stadskanaal.nl 

http://www.csv-stadskanaal.nl/


 
 
 
 
 
 

Leden: 
 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van nieuwe 
doelgroepen. De noodzaak van bewegen en overgewicht en 
daarmee gezond leven zijn aanleiding verder en op een 
andere manier te kijken. 
 We zijn in gesprek met organisaties en instellingen. 
 
Tevens bekijken we de mogelijkheden om Free running op te 
zetten 
 
Gelukkig zien we een stijging in het ledenaantal. We hebben 
in het verleden ledenaantallen gehad van ver boven de 300. 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en het 
bevolkingsverloop gaan we dit aantal waarschijnlijk niet meer 
halen. Met nu weer 270 leden [is ook 230 geweest] zitten we 
in de lift. 
 

 

Financiën: 
De bondscontributie is in februari geïnd. 
Leden tot 16 jaar € 17,65. 
En ouder dan 16 jaar € 21,75 . De 
bondscontributie is een verplichte bijdrage 
aan de KNGU en wordt jaarlijks naast de 
contributie geïnd. 

 

 

 
 Jubileum: 
 
Voor het 100 jarig bestaan van onze 
vereniging in 2020 is een commissie 
opgesteld die zich hiermee bezig gaat 
houden. 
Dit kunnen ze niet alleen maar daar 
hebben ze jullie hulp hard bij nodig. 
 
Hier is ook extra geld voor nodig. 
Wij horen graag suggesties en ludieke 
acties om dit potje te kunnen vullen. 
Mocht je ideeën hebben, schrijf ze op en 
mail ze naar het bestuur door het 
contactformulier in te vullen op de site 
onder het menu-item contact.  
 
Verder zijn ze op zoek naar foto’s, oude 
pakjes en andere leuke spullen die iets 
met de vereniging te maken 
hebben/gehad. 
 
2020 lijkt ver weg maar is inmiddels 
minder dan 5 jaar. 
 

 

Vrijwilligers; 
 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers, hier zijn we ook 
driftig naar op zoek. 
Wil je vrijwilliger worden dan kun je dit kenbaar maken bij het 
bestuur. Weet je niet precies wat je kan doen vraag het ons 
via het contactformulier op de site. 
 
Wil je graag helpen bij het begeleiden van de lessen, mag je 
dit met meester Hink overleggen. Je moet wel minstens 14 
jaar zijn. Hiervoor kun je ook een cursus volgen. Interesse 
overleg even met meester Hink. 
 
Ook zijn we op zoek naar ouders/leden die de jurycursus 
willen doen. Deze zijn nodig om mee te blijven doen aan de 
wedstrijden. Lijkt dit je iets laat het weten 

Verschuldigde 
bedragen 
voor 
wedstrijdpas 
poort en – 
gelden dienen 
vooraf te 
worden 
voldaan. 

Hou het in de gaten binnenkort komt de 
nieuwe site van C.S.V. “Stadskanaal” in de 
lucht.  

Bestuurszaken: 
 
Hou alvast de datum vrij van 7 november 2015 hier staat iets 
leuks te gebeuren. 

C.S.V. "Stadskanaal"  maakt gebruik van de 
volgende programma’s voor 
informatievoorziening: website csv-
stadskanaal.nl en twitter @csvstadskanaal 
en waar mogelijk per mail. 

Zieke leden: 
Het bestuur wil betrokken zijn bij haar leden. Wij horen vaak 
later dat leden langer ziek zijn. Dat vinden wij jammer want 
kunnen dan onvoldoende reageren. Wanneer je weet dat 
een lid langer ziek is zou je dit ons dan willen laten weten 
middels het contactformulier op de site. 
Dan leveren we met elkaar een bijdrage aan een  vereniging 
met betrokkenheid. 

Er blijft ruimte voor nieuwe 
leden, dus neem je buurman, - 
vrouw, vriendin, vriend 
echtgeno(o)t(e) mee naar de 
lessen voor een 
kennismaking. 


