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Beste Gebruiker,  
 
De feestdagen liggen inmiddels ruim achter 
ons, een nieuw jaar is aangebroken. Eind 2015 
werd het jaar waarin de Stichting Turnen 
Culemborg de exploitatie van Sporthal Parijsch 
over heeft genomen van de Gemeente 
Culemborg. Dit jaar, 2016, is het jaar waarin 
de Stichting Turnen haar uiterste best gaat 
doen een prettige samenwerking met u als 
gebruiker aan te gaan! 
 
Wij zijn voornemens om ieder kwartaal een 
nieuwsbrief uit te brengen. Wanneer u zelf 
een nieuwsitem heeft dat u onder de 
aandacht wilt brengen, neemt u dan contact 
op door een e-mail te sturen naar 
administratie@sporthal-parijsch.nl 
 
Voorstelrondje:  
 
Het team bestaat uit de volgende personen:  

 Voorzitter: Loek Heinsman 

 Secretaris: Cees Boelhouwer 

 Boekhouding: Marjolijn Dehue 

 Administratie: Mariska Vingerling 

 Hoofdbeheerder: Keimpe Zijlstra 

 Beheerders: John van Oosterom en 
Sander van Kroonenburg 

 
Eén voor één zullen zij zich aan u voorstellen. 
Allereerst is de beurt aan de voorzitter; Loek 
Heinsman:  
 
Velen van u zullen mijn naam wel eens 
gehoord of gezien hebben. Ik loop al een tijdje 
mee in het verenigingsleven van Culemborg. 
Eerst als voorzitter van K&V Culemborg en 
daarna als voorzitter van Sport Balans 
Culemborg (een fusie tussen vereniging K&K 
en K&V – beide gymnastiekverenigingen met 
een rijke historie).  

Daarnaast ben ik sinds 2010 voorzitter van de 
Stichting Turnen en sinds 1 jaar bondsraadslid 
van de KNGU (Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie) voor het district Midden 
West Nederland. 
 
Ik ben, sinds 6 jaar, woonachtig in Beusichem. 
Voorheen zo’n 30 jaar in Culemborg. In 
Culemborg heb ik mijn studie gevolgd aan de 
Sociale Academie de Nijenburgh en er 
vervolgens blijven “hangen”. Na mijn studie 
ben ik gaan werken als opbouwwerker t.b.v. 
woonwagenbewoners en zigeuners. Heden ten 
dage ben ik nog steeds werkzaam voor 
dezelfde doelgroepen uitgebreid met 
stadsnomaden, in achterstandswijken en 
woonbootbewoners maar dan met mijn eigen 
bedrijf voor gemeente, woningcorporaties, de 
rijksoverheid en particulieren. 
 
Het actief bezig zijn als vrijwilliger is een 
fantastische aanvulling op mijn betaalde werk 
en ook een uitdagende en een bijzonder 
leerzame werkomgeving. 
 
Het samen met elkaar opbouwen, verbeteren 
en toekomstbestendig maken van het 
verenigingsgebeuren is een uitdaging.  
 
De kans die wij, de Stichting Turnen 
Culemborg, nu hebben gekregen om onze 
sportvoorziening te kunnen exploiteren en 
beheren voor de Culemborgsche gemeenschap 
is voor mij een ultieme uitdaging. Samen met 
Kees, Keimpe, John, Sander, Mariska, Marjolijn 
en jullie, de gebruikers van Sporthal Parijsch, 
gaan we er iets moois van maken. 
Wij kunnen niet zonder jullie! 
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Informatiebijeenkomst:  
 
Op dinsdag 26 januari jl. heeft de Stichting 
Turnen haar eerste informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Helaas was de opkomst wat 
mager. Desalniettemin hebben wij met de 
aanwezige gebruikers een goed overleg gehad 
waarbij zowel de gebruikers als de Stichting 
Turnen zijn/haar visie voor de toekomst heeft 
kunnen geven.  
 
 
Wist-u-dat 
 
-STC een gratis Wifi verbinding in Sporthal 
Parijsch heeft gerealiseerd;  
-STC een koffieautomaat heeft geplaatst in de 
kantine van Sporthal Parijsch, waar tegen een 
kleine vergoeding, en tijdens de openingsuren 
van de sporthal, een kopje koffie kan worden 
gehaald;  
- Coldpacks niet meer in de EHBO ruimte 
liggen maar bij de beheerder kunnen worden 
gehaald;  
-STC voornemens is zonnepanelen te plaatsen 
op het dak van Sporthal Parijsch;  
-STC het doel heeft om meer evenementen te 
gaan organiseren in Sporthal Parijsch; 
-STC alle facturen digitaal wenst te versturen, 
dus wij graag willen weten naar welk e-
mailadres deze mogen worden gestuurd; 
-De website (www.sporthal-parijsch.nl) 
binnenkort online gaat. Ook u kunt informatie 
aanleveren voor deze website om uw 
vereniging te promoten, zo ook om uw 
lesroosters te publiceren! 
-STC ideeën vanuit de gebruikers van de 
sporthal als noodzakelijk en wenselijk acht. 
Schroom dan ook niet om deze aan ons door 
te geven! Dit kan bijvoorbeeld gaan over de 
beveiliging tot en met het comfort, de 
schoonmaak en het gebruik van de kantine, 
etc. 
 
Agenda-item 
 
Indien u evenementen wilt aankondigen in 
onze rubriek “agenda-item”, dan kunt u zich 
wenden tot de beheerder of via e-mail 
administratie@sporthal-parijsch.nl. Wij zullen 
deze dan in onze volgende nieuwsbrief 
opnemen. 

Tot slot:  
 
Wij wensen u dit seizoen veel prettige 
sporturen toe in Sporthal Parijsch. 
Op de volgende e-mailadressen zijn wij 
bereikbaar:  
 
Voor reserveringsaanvragen en vragen over 
reeds gemaakte boekingen: 
verhuur@sporthal-parijsch.nl 
 
Voor administratieve vragen:  
administratie@sporthal-parijsch.nl 
 
De beheerders zijn bereikbaar op:  
beheer@sporthal-parijsch.nl 
 
Het bestuur: 
bestuur@sporthal-parijsch.nl 
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