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Van de redactie

Beste lezer,

Bij deze heb ik het genoegen om jullie
de  Clubnieuws nog voor de 
Meivakantie te presenteren. 

Terwijl de Clubnieuws voor jullie 
samen gesteld  is wordt de collecte 
voor Fonds gehandicaptensport door 
veel vrijwilligers gelopen.

Verder zijn er  dingen die iedereen 
moet weten, in het Clubnieuws te 
lezen.

Dus sla niets over, het is allemaal 
belangrijk om te lezen.

Tineke Beuving
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Van de voorzitter

We schrijven de maand april. Op 
vrijdag 19 april zijn de laatste 
trainingen voor de meivakantie. ken.
In de week van maandag 6 mei 
beginnen de trainingen weer.

We hebben een goede 
ledenvergadering gehad op 18 maart 
in de kantine van t Dok. De 
jaarverslagen 2018 en begroting 
2019 zijn goedgekeurd. Hartelijk 
dank voor jullie aanwezigheid, 
vragen en goedkeuring.

De definitieve informatie over de 
nieuwe sponsor zal binnenkort 
bekend gemaakt kunnen worden, we
houden je op de hoogte.

De voorbereidingen voor het Jan van
Heerde toernooi, op zaterdag 25 mei 
lopen goed. Er zijn veel 
aanmeldingen van teams. Tineke, 
Gaby en Peter maken een mooi 
programma.
Ook als je niet voetbalt dan ben je 
van harte uitgenodigd om tijdens het
Jan van Heerde toernooi langs te 
komen in t Dok en te genieten van 
mooie sportieve wedstrijden. 

Ik wens iedereen goede 
trainingen toe, met veel 
spelplezier.
Fijn dat dit altijd weer mogelijk 
is door jullie sportieve inzet en 
met de hulp van alle 
vrijwilligers en coordinatoren. 

Hartelijke groet

Maarten Vrolijk
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Van de penningmeester

Met de lente voor de deur is het alweer tijd voor 
een nieuw stukje om jullie bij te praten over de 
financiën en de ledenstand. We blijven groeien 
en dat maakt dat we financiëel wat ruimer in ons 
jasje komen te zitten. Goed nieuws dus. Verder 
komt de jaarlijkse collecte er weer aan. We 
hopen op een mooie opbrengst! Alle 
collectanten: veel succes en alvast hartelijk 
bedankt! In de volgende nieuwsbrief kan ik jullie 
hopelijk vertellen wat de collecte ons heeft 
opgeleverd.

En we mogen weer nieuwe leden verwelkomen: 
Arjan dart al een poosje met ons mee en heeft 
zich nu ook aangemeld als lid. Welkom Arjan!
Aranka had zich al eerder aangemeld voor 
rolstoelbasketbal, maar was tot het begin van dit 
jaar niet in de gelegenheid om mee te trainen. 
Fijn dat dat je er nu wel bij kunt zijn, Aranka, ook 

jij hartelijk welkom!
Verder zijn er leden die er een extra sport 
bij zijn gaan doen: Luuk is gaan tennissen
en Lyon is gaan darten. Het begint weer 
wat voller te worden in de sporthal en dat 
is mooi. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd!
Erik heeft aangegeven dat hij gaat 
stoppen met basketbal. Hij is druk met een
andere sport en bereidt zich voor op een 
belangrijke wedstrijd, als ik het goed 
begrepen heb. We hopen je na de 
zomervakantie weer terug te zien Erik!

Dat was het weer voor nu. Geniet van de 
lente en graag tot ziens,
jullie Penningmeester,

Tineke Schutte.
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Van de Badminton

Beste mensen, 

Eigenlijk heb ik vanuit de 
badmintonhoek niet zoveel te 
melden ten opzichte van het vorige 
clubnieuws
De bezetting is niet zo groot. We 
hebben de laatste weken met 
maximaal 4 spelers gespeeld. Wel 
een gezellige ploeg maar toch 
jammer. Misschien kunnen jullie nog 
eens wat vrienden, vriendinnen of 
medebewoners vragen om eens te 
komen spelen. Wie weet vinden ze 
het wel zo leuk dat ze blijven komen.
De actie voor een nieuwe 
dartscoördinator heeft na de nodige 
moeite toch resultaat opgeleverd. Er 
is een opvolger voor Evelien. Het 
heeft wel wat zoeken en 
hoofdbrekens gekost maar ik denk 
dat het de moeite waard is. Peter 
welkom.
Ondertussen ook bezig om de 
collecte in mijn wijk weer af te 
ronden maar dat gaat ook  weer 
lukken .Jammer dat het een 
wisselvallig week was voor de 
collectanten en toch hopen we op 
een mooie opbrengst voor de 
vereniging.

Graag tot het volgende 
clubnieuws.

Met sportieve groeten

Gaby Goudzwaard
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Dartnieuws,

Iedere woensdagavond zijn we weer
vol overgave aan het darten. Wie 
gooit dit keer de meeste pijlen in de 
bull? Marcel is hier in een meester 
en laat ons graag weten als het hem 
weer is gelukt. Dit komt soms wel 
heeeeellllll erg vaak voor op een 
avond. 
De interne competitie loopt bijna 
tegen het einde. De laatste 
wedstrijden moeten nog gespeeld 
worden maar de stand ziet er nu als 
volgt uit.

Naam Wedstrijden Punten

Gerwin 8

Benny 8

Eric 7

Leo 8

Lyon 7

Bianca 5

Arjen 7

Dennis 7

Marcel 7

Gerwin is koploper maar er zijn nog 

een paar spelers die nog een 
aantal wedstrijden moeten spelen. 
Deze kunnen verandering voor 
verandering in de stand zorgen. 
Helaas heeft om verschillende 
redenen  Frans niet kunnen 
meedoen. We wensen hem veel 
sterkte en succes.

Peter
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Rolstoel basketbal

Flevosterren,

De afgelopen tijd hebben 
verschillende scholieren/studenten 
meegedaan aan de 
rolstoelbasketbal. Met groot 
enthousiasme werd deelgenomen. 
Helaas heeft dit nog niet 
geresulteerd in nieuwe vrijwilligers. 
Sinds enige tijd doet Esther gelukkig 
weer mee. Voorheen was zij ook 
vrijwilliger en gelukkig heeft zij weer 
tijd gevonden om zich bij ons team 
te voegen.

Remco, die eerder voetbal voor 
rolstoelbasketbal verruilde, mag na 
een periode van herstel zijn kicksen 
weer uit de kast halen. Remco was 
een zeer gewaardeerd lid. Hij wist 
zichzelf altijd in goede scorende 
posities te brengen en ook zijn 
scorend vermogen was groot. 
Remco heeft laten zien, dat wanneer
je in het dagelijks leven een rolstoel 
niet gewend bent, je toch prima kunt 
leren om met een rolstoel overweg 
te gaan. Wij vinden het uiteraard erg 
jammer dat hij weggaat. We hopen 
dat hij met hetzelfde enthousiasme 
weer kan gaan voetballen, maar 
uiteraard is hij altijd welkom bij de 
rolstoelbasketbal.

Erik gaat ons team tijdelijk verlaten
in verband met het rolstoelracen bij
de AV Flevodelta. Naar alle 
waarschijnlijkheid keert hij in 
september/oktober weer terug.

Namens ons hele team,

De (“Basket”) ballen

Erik de Vries
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Flevostar Tennis

Beste lezers,

Het gaat goed met Flevostar – 
tennis. We hebben nu al 9 leden 
waarvan 1 (Dimitri) tijdelijk niet kan 
meedoen vanwege zijn school/werk 
rooster. Luuc, die ook  voetbalt heeft 
bij ons een aantal keren meegedaan
en wordt waarschijnlijk ook lid.

Het niveau stijgt snel. Onze nieuwe 
leden slaan er al flink op los.

Het is geweldig om te zien hoe er 
door de leden wordt meegeholpen 
om de zaal op te bouwen voor het 
tennissen en hoe er ook weer wordt 
meegeholpen met het opruimen 
zodat we de maximale tijd kunnen 
besteden aan het tennissen. 
Hartelijk dank hiervoor!
Dit alles ook in samenwerking met 
de vrijwilligers van tennisvereniging 
A.T.C. Dronten. 

Op 26 april en 3 mei is er geen 
tennis vanwege de schoolvakanties. 
Misschien dat we op 1 van deze 
datums wel bij A.T.C. Dronten buiten 
mogen tennissen maar dat is nog 
niet zeker. Als ik meer weet wordt dit
per mail bekendgemaakt.

1 van onze leden vroeg me vorige 
week hoe lang Flevostar tennis al 
bestaat. Even opgezocht en het blijkt
dat we op 5 april 2013 zijn gestart. 
We speelden toen in de tennishal 
van Flevoparq te Dronten. Flevoparq

bestaat nu niet meer, dit is nu 
kinderspeelhal Avontura geworden.
We tennissten 1x per 2 week. Het 
tennissen vond plaats onder 
begeleiding van 2 
trainers/begeleiders van 
Flevoparq. De trainers hebben ons
de beginselen van het tennis 
bijgebracht want nagenoeg 
niemand van de groep had 
voordien getennist. We wisselden 
tussendoor altijd van samenstelling
zodat er zowel een mengeling was
van rolstoelers met staande 
personen en ook betere spelers 
tegen minder goede spelers 
waardoor het clubgevoel 
gestimuleerd bleef. 
Volgende keer meer over het 
verleden.

Mocht je ook belangstelling 
hebben voor het tennissen bij 
Flevostar, kom gerust eens kijken 
of meedoen op een vrijdagmiddag 
(behalve in de schoolvakanties) in 
sporthal ‘t Dok tussen 17.15 uur en
18.30 uur. Het is voor staande 
sporters met of zonder handicap 
en voor rolstoelsporters. De 
vereniging beschikt over de 
benodigde tennisrackets die je 
gratis kunt gebruiken. Als je 
informatie nodig hebt mail 
(hencor@hetnet.nl) of bel (0320 
227 238) mij gerust even.

Met vriendelijke groeten,

Henk Durenkamp  
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G-voetbal

Leuk leuk leuk, we hebben een 
trainer gevonden die vol 
enthousiasme Flevostar 1 is gaan 
trainen. De groep lijkt ook te groeien 
en wellicht kunnen ze volgend 
seizoen meedoen met de competitie 
in Zwolle. Welkom Henny, fijn dat je 
er bent.

Nog meer leuk nieuws, het seizoen 
is nog niet afgelopen, maar 
Flevostar 2 is weer kampioen 
geworden. We hebben nog twee 
competitieronden te gaan, maar we 
staan zover voor dat we niet meer 
kunnen worden ingehaald. Astrid 
heeft ons clubje goed gecoacht en 
Jim natuurlijk niet te vergeten als 
onze trainer. We gaan promoveren 
naar een divisie hoger. Knap werk!
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Nieuws van de ritmische 
gymnastiek.

Hallo allemaal

Optreden ritmische gym in 
Hengelo
Op zondag 10 maart reden wij met 
het ritmische team en supporters 
naar het theater in Hengelo voor het 
gym en dansgala. Omdat we nog 
even de tijd over hadden werd er in 
het theatercafé nog een kopje koffie 
gedronken voordat de meiden naar 
de kleedkamers gingen.
In de kleedkamer werden de 
showkleren aangetrokken en kreeg 
iedereen echte piraten-make-up op 
waarbij het leek of bijna iedereen 
“oorlogsschade” (littekens) had. 
Om 14.00 uur mochten wij gaan 
vloer verkennen. Dit betekent dat je 
de dans door mag nemen op de 
uitvoeringsvloer en ter plekke de 
juiste plaats kan bepalen waar 
iedereen op de vloer moet staan, 
want dit is toch anders dan in een 
sporthal.
Wij konden de dans 3 maal 
uitvoeren op muziek. Dit ging toen al
erg goed, al viel er  af en toe wel een
hoepel of knots tijdens het 
overgooien. Ach ja, een minder 
goede generale is een goed 
optreden wordt wel eens beweerd.
Na het vloer verkennen moesten we 
in de hal bij de kleedkamers wachten
totdat de organisatie ons zou 
roepen. Dit duurde wel een poosje, 
maar dit drukte de pret niet.
Eindelijk aan de beurt, zou het goed 

gaan? Ja hoor! Met enkele 
minimale foutjes van weinig 
betekenis lieten wij een prachtige, 
spetterende dans zien aan het 
publiek. De organisatie had 
gezorgd voor een prachtig 
achtergronddoek waar een heus 
piratenschip op te zien was en 
waar af en toe zelfs visjes voorbij 
sprongen.  Het verliep allemaal 
fantastisch en iedereen was na 
afloop ook supertrots op zich zelf.
Dankzij onze geweldige supporters
konden wij in de pauze een filmpje 
van ons zelf terug zien en tevens 
waren er veel actie-foto’s gemaakt.
Het was een top dag waar we met 
veel plezier naar terugkijken. Op 
25 mei laten we als groep deze 
prachtige dans nogmaals zien 
tijdens de opening van het 
Jan van Heerde voetbal-
toernooi. 
Komen jullie ook kijken?

Groetjes van de ritmische 
gymmers
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De razende reporter…..

.

Het voorjaar is in zicht en dat is te 
merken. Bollen komen boven de 
grond, vogeltjes fluiten er flink op los 
en voor het eerst zag ik lammetjes in 
de wei en mocht ik mee maken dat 
koeien voor het eerst naar buiten 
mochten. Een geweldige ervaring om 
te zien hoe koeien rare sprongen 
maken en helemaal uitleven in de wei. 
De lente komt er aan, een mooi 
vooruitzicht. Ook een mooi vooruitzicht
is dat het Jan van Heerde toernooi op 
zaterdag 25 mei plaats gaat vinden. 
Een mooi toernooi waar diverse 
verenigingen naar uit kijken om te 
mogen voetballen. Naast bekende 
teams hebben we het genoegen dat er
ook nieuwe clubs komen voetballen. 
Dat belooft wat!
Laten we er een hele mooie dag van 
maken, sportiviteit en plezier staat bij 
ons hoog in het vaandel en niet 
onbelangrijk, heb respect voor elkaar.
Een dan de ledenvergadering,deze is 
weer achter de rug en diverse leden 
waren daarbij aanwezig. Een 
belangrijke detail is dat de contributie 
niet verhoogd wordt. In deze tijd, waar 
heel veel dingen duurder worden, is 
dat natuurlijk mooi meegenomen. Het 
bestuur heeft ook zijn verantwoording 
afgelegd betreffende het jaar 2018 en 
de begroting 2019. De kascommissie 

heeft bij de penningmeester alle 
financiële stukken gecontroleerd en 
tot de conclusie gekomen dat onze 
penningmeester naar eer en 
geweten haar werk goed doet. Ook 
de overige bestuursleden hebben 
een jaarverslag gemaakt en ook 
deze zijn door alle aanwezige leden 
goedgekeurd.
Ook zijn er deze avond twee 
jubilarissen gehuldigd, David en 
onze oud trainer Jan, zijn maar liefst
25 jaar lid van SC Flevostar!
Deze avond mochten ze van 
Maarten een aandenken ontvangen,
ook namens alle leden, van harte 
gefeliciteerd!
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Wist je dat……..

 Nieuwe leden zeer welkom 
zijn.

 De eerste drie trainingen voor 
toekomstige nieuwe leden 
gratis zijn.

 De collecte heeft al plaats 
gevonden.

 Onze vereniging 50 % mag 
houden van de totale 
opbrengst in de gemeente 
Dronten.

 Dit een mooi bedrag mag zijn 
voor onze clubkas.

 Alle leden en vooral de 
penningmeester er blij zullen 
zijn als de opbrengst goed is

 Des te meer een reden om je 
aan te melden als collectant in
2020

 Een Nieuwe coördinator 
welkom is voor de 
rolstoelbasketbal. 
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Meivakantie.

De meivakantie is van 20 april t/
m 5 mei.
In deze vakantie wordt er GEEN
training gegeven.
Iedereen een fijne vakantie!

Namens het bestuur een fijne 
vakantie. Geniet ervan!

Tijdens de vakantie zijn er 
GEEN trainingen!
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Trainings-tijden

Op woensdag beginnen de 
trainingen om 18.30 uur tot 19.45 
uur voor de darters,badmintonners 
en voetbal jeugd. De senior 
voetballers en de 
rolstoelbasketballers trainen van 
19.45 uur tot 21.00 uur.

Op vrijdag trainen de tennissers 
van 17.15 uur tot 18.30 uur.

De ritmische gymnastiek op 
dinsdagavond van 19.00-20.00 uur in 
gymzaal de beurs. 
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Algemene regels en 
Afzeggen trainingen.

Binnen de vereniging hebben 
we afspraken gemaakt. De 
belangrijkste regels/afspraken 
zijn:

• Gebruik van alcoholische
dranken is niet 
toegestaan voor, tijdens 
of na het beoefenen
van de sport;

• Altijd opletten op het 
taalgebruik.        

Realiseer je hierbij 
altijd dat, hoewel 
taalgebruik voor jezelf 
gebruikelijk is, dit 
andere sporters van 
Flevostar kan kwetsen;

 Indien je niet op 
een training 
aanwezig kunt 
zijn zorg dan dat
je je afmeldt bij 
de trainer
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Ziekenboeg.

Onze pechvogels………

Jan S. is hard bezig te werken aan zijn herstel van een ingrijpende ziekte. 
Indien mogelijk wensen wij hem een spoedig herstel namens alle leden en 
het bestuur van SC Flevostar!

. 
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Verjaardagen

9 april Johan Z
10 april Dylan T
20 april Leo B
23 april Bas E
26 april Rene K

 3 mei  Niels S
4 mei Jordy J.
 8 mei Luuk V
12 mei Luca B
14 mei David H
14 mei Marcel G
15 mei  Lieke  B
28 mei Vera J
30 mei Tineke S
31 mei Rosalien V.

Hiep! Hiep! Hoera!!!

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Oproepen

 Wil je de club een handje helpen? Meld je aan als 
vrijwilliger of help mee tijdens de collecteweek van het 
Nationaal Fonds Gehandicaptensport in 2020

 Wij een rolstoelbasketbal coördinator zoeken voor in het
bestuur

 Vrijwilligers in alle takken van sport zijn van harte 
welkom

 Ook nieuwe leden zijn welkom 
 Schrijf je ook een stukje voor Het Clubnieuws uit te 

geven in juni 2019. Kopij inleveren  vóór 1 juni.
 Als jullie je stukje op tijd inlevert of insturen, wordt ie 

zeker geplaatst.

20



Bestuur Flevostar

Maarten Vrolijk, voorzitter
Telefoon: 0321 – 382 511

Janet Aalderink, secretariTelefoon: 06 – 28 79 65 87 of 0321 – 
338 634

Tineke Schutte, penningmeester
Telefoon: 0321 – 382 725 

Astrid Vernooij
Coördinator voetbal
Telefoon: 06-27507446

Peter van de Ruitenbeek 
coördinator darten
Telefoon:  06-10901333

e-mail: pruitenbeek1973@kpnmail.nl

Gaby Goudzwaard, coördinator badminton
Telefoon: 0321 – 380 200

Coördinator rolstoelbasketbal(vacant)

Viveka Schuiling, coördinator Ritmische gymnastiek
Telefoon: : 0321-841995 

Henk Durenkamp, coördinator Flevostar tennis
Telefoon: 0320 – 227 238

Ereleden
Coen Goedkoop, Leo Boersma, Tineke Beuving

Lid van verdienste
Dirk Geukens
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Belangrijke adressen

Secretariaat: Kruizemunt 35
8252 BS Dronten
06 – 28 79 65 87
0321 – 338 634

E-mail: flevostar@online.nl 

Collecte  organisatie:
  Maarten Vrolijk

Telefoon: 0321-382511

Redactie: Tineke Beuving
De Zaan 27
8251 WB Dronten
0321-316164

E-mail: tbeuving@hotmail.com

Vertrouwenscontactpersoon:

Lieke van den Berg
Botteloef 13
8251 DR  Dronten
06 – 51 80 66 49

E-mail: vdberglieke@hotmail.nl; 
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