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Van de redactie 
 
Beste lezer, 
 
Het heeft toch wel even geduurd 
voordat er een Clubnieuws 
uitgegeven kon worden. Corona heeft 
roet in het eten  gegooid voor 
iedereen. 
We mochten niet meer sporten. Wij 
konden geen leden vergadering in 
maart houden.. Er was geen Jan van 
Heerde toernooi en we mochten geen 
feest vieren omdat onze Sportclub dit 
jaar 30 jaar bestaat. 
Zo langzamerhand zijn even voor en 
na de zomer vakantie de sporten  
weer opgestart. 
We konden alsnog een leden 
vergadering houden op 21 september. 
Over wat er al is gebeurt en wat er de 
komende tijd gaat gebeuren kunnen 
jullie in dit Clubnieuws heel veel over 
lezen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Tineke Beuving 
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Van de voorzitter 
 
Laten we goed om elkaar blijven 
denken. 
 
 
Beste sporters en vrijwilligers van 
SC-Flevostar. 
Ik schrijf dit na de persconferentie 
van dinsdag 3 november.  
De corona maatregelen zijn verder 
aangescherpt. 
Dat was niet helemaal een 
verrassing en toch doet het weer 
pijn. 
Want dat betekent dat niet 
iedereen meer kan sporten. 
En dat dit nog wel een tijd zo zal 
blijven. 
En dat er geen zwarte Pieten 
komen dit jaar. 
En geen nieuwjaarsbijeenkomst 
wordt gehouden in januari. 
 
We begrijpen dat dit nodig is door 
de corona ontwikkelingen, ook in 
Dronten. 
Toch zijn het teleurstellingen, voor 
iedereen. 
Ik vind het heel knap hoe iedereen 
met deze veranderingen omgaat. 
Laten we ook de komende tijd goed 
om elkaar blijven denken. 
En misschien iets vaker een appje 
sturen of even bellen. 
Zet m op. 
 
Het is nog niet bekend wanneer we 
allemaal weer kunnen sporten. 
Maar dat zal echt weer gaan 
gebeuren. 

In de tussentijd hebben we 
overleg met Optisport hoe we de 
zaalhuur tijdelijk kunnen 
verminderen of stopzetten. Want 
we moeten op de kosten blijven 
letten. 
 
Maarten Vrolijk 
Voorzitter SC Flevostar 
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Van de penningmeester 

 
Het is alweer een hele tijd geleden dat 
ik een stukje voor de nieuwsbrief mocht 
ophoesten. Wat leven we in bijzondere 
tijden! Gelukkig hebben we financieel 
behoorlijke buffers opgebouwd, zodat 
we niet direct in de problemen komen. 
En zoals het nu lijkt hoeven we over de 
maanden maart, april en mei geen huur 
te betalen. Verder kregen we van de 
overheid een subsidie om de ergste 
klappen op te vangen. Al met al konden 
we ervoor zorgen dat we van jullie geen 
contributie hoefden te heffen over de 
maanden waarin niet gesport is. Zoals 
het nu lijkt kan er de komende tijd 
helaas ook minder gesport worden. 
Gelukkig hebben ook nu we de 
mogelijkheid om geen contributie te 
hoeven innen, als er niet gesport kan 
worden. Dit geldt tot het einde van dit 
jaar. 
Wat ook heel anders is gelopen dan we 
hadden voorzien en gepland is het niet-
doorgaan van twee grote evenementen, 
namelijk het Jan van Heerde-toernooi 
en ons jubileum. Ik hoef vast niet te 
zeggen dat ik dat ontzettend jammer 

vind. Uiteraard maakt ook dit een 
groot verschil voor onze inkomsten 
en uitgaven. 
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Inmiddels is de sponsoractie van de 
Deen achter de rug. We mochten een 
cheque met het mooie bedrag van € 
500,00 in ontvangst nemen. 
De volgende actie is de jaarlijkse 
clubactie van de Rabobank. Als jullie lid 
zijn, of iemand kennen die lid is: denk 
dan aan ons, dus: zegt het voort! 
Al met al wordt het qua financiën een 
heel raar jaar, waarbij de werkelijke 
cijfers totaal niet overeen gaan komen 
met de begroting. Maar gelukkig hoeven 
we ons dus voorlopig financieel geen 
zorgen te maken. 
 
Dat we in deze barre tijden toch nog 
nieuwe leden mogen verwelkomen is 
natuurlijk prachtig! bij de basketballers 
is dat Mexx, bij de badmintonners David 
en bij de voetbaljeugd is Niels erbij 
gekomen. Verder heeft Dimitri andere 
werktijden gekregen, waardoor hij weer 
kan komen tennissen. Allemaal hartelijk 
welkom of welkom terug! Helaas heeft 
Marcel vanwege de corona niet de 
mogelijkheid om te komen darten. Heel 
jammer, hij wordt erg gemist. We hopen 
dat het gauw mogelijk is dat je weer kan 
komen gooien, Marcel! 
 

 
 Verder moesten de basketballers 
ook alweer afscheid nemen van 
Derk Jan. Hij heeft helaas niet veel 
kunnen meespelen.  
 
Ik hoop iedereen weer gauw  in de 
sporthal te kunnen ontmoeten, 
maar vooral: blijf gezond! 
 
 
Hartelijke groet, 
jullie Penningmeester, 
Tineke Schutte. 
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Van de Badminton 
Beste Flevosterren, 
 
Er is de afgelopen periode 
weer heel veel gebeurd. 
We zitten met een vreselijk 
virus dat er voor zorgt dat wij al heel 
lang niet hebben kunnen sporten. 
Toen we na de vakantie weer aan de 
gang mochten gooide een nieuwe 
epidemie weer roet in het eten en 
zitten we weer thuis.  
Het bestuur heeft deze beslissing 
genomen omdat we nu eenmaal met 
een kwetsbare groep sporters zijn en 
we hen en ook onze vrijwilligers 
willen beschermen. 
We volgen de berichten en gaan 
weer aan de gang zo gauw dat 
mogelijk is want ik mis jullie allemaal 
toch wel. 
We hebben bij de badminton ook 
weer een nieuw lid erbij. Het is Mark 
Kramer die elke woensdagavond 
met veel plezier een shuttletje mee 
slaat.   
 
Beste mensen, veel nieuws is er 
verder niet te melden. 
Ik wens jullie het allerbeste en tot 
ziens en……… BLIJF GEZOND. 
 
Gaby Goudzwaard   
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Darten 
 
Door corona kunnen de 
darters lange tijd niet 
meedoen met hun 
geliefde sport.    
De groeten van 
 
De Darters. 
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Rolstoel 
basketbal 
 
Flevosterren, 
 
 
 
 
 
 
Ook de  rolstoelbasketballers 
konden door corona ook maar even 
na de zomer vakantie hun sport uit 
oefenen.  
 
De groeten van 
De (“Basket”) ballen, 
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Flevostar Tennis 

 
Beste lezers, 
 
Ja, dat was goed schrikken in maart 
toen de corona ineens zo de kop op 
stak en dat we een tijdje niet meer 
mochten tennissen. Gelukkig 
mochten we vanaf 1 juni wel weer 
buiten tennissen. Tennisvereniging 
A.T.C.  Dronten stelde op verzoek 
van 1 van onze tennisvrijwilligers 
spontaan 2 banen aan ons ter 
beschikking. Dat was erg fijn!!  Het 
buiten tennissen werd door ons ook 
als erg prettig ervaren en natuurlijk 
ook dat we elkaar en onze 
vrijwilligers weer konden ontmoeten. 
Tot de grote vakantie hebben we 
van deze banen gebruik gemaakt en 
vanaf de eerste vrijdag na de grote 
vakantie zijn we weer met ons allen 
gaan tennissen in de zaal.  
 
We zijn weer met ons achten als 
tennisleden. Dimitri kan gelukkig na 
2 seizoenen ook weer meedoen 
aangezien zijn werktijden het nu wel 
toelaten. Het is net of Dimitri niet is 
weggeweest want het gaat  ook nu 
weer prima. 

 
In de herfstvakantie zijn er weer 
strengere maatregelen genomen 
door de overheid in verband met 
het oplaaien van corona de 
epidemie. Met betrekking tot de 
overheidsmaatregelen mochten we 
formeel nog wel met 8 personen 
per avond tennissen als we de 
volgende corona maatregelen van 
de overheid in acht namen: 
Sporten voor volwassenen was 
alleen toegestaan als het mogelijk 
is om onderling 1,5 meter afstand 
te houden. 
Vanaf dinsdag 3 november zijn de 
corona maatregelen weer 
aangescherpt waardoor alle 
sporten in groep verband voorlopig 
stop zijn gezet. 
Publiek bij sport is niet toegestaan. 
Sportkantines, kleedkamers en 
douches zijn dicht. 
 
Tot nu toe moet ik onze tennissers 
een heel groot compliment geven 
met betrekking tot het in acht 
nemen van de coronaregels. Ik 
heb niemand hoeven te  
corrigeren. Iedereen nam de 
regels goed in acht. Een voorbeeld 
voor hoe het er verder in de 
maatschappij soms aan toe gaat!!!!    
Nu maar afwachten en hopen dat 
de coronabesmettingen weer op 
een veel lager peil zullen komen 
en we snel weer volop kunnen 
sporten. 
 
Met vriendelijke groeten 
Henk Durenkamp   
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Ritmische Gymnastiek 
(RG) 

 Eigenlijk valt er niet zoveel te 
melden op het gebied van ritmische 
gymnastiek, behalve dat Vera nu 
bezig is om een officieel diploma te 
behalen. Zij volgt momenteel de 
assistentencursus via de KNGU 
(turnbond) en heeft deze bijna 
afgerond. 
We hebben voor de herfstvakantie 
enkele lessen gehad, waar we ons 
met name hebben gericht op het 
oefenen van losse techniekjes met 
verschillende materialen. Na de 
herfstvakantie hebben wij onze 
lessen helaas niet hervat vanwege 
de aangescherpte corona-regels. 
Ook hebben wij als groep besloten 
om ons dit jaar nergens voor in te 
schrijven op demonstratiegebied, we 
zullen per maand moeten bekijken 
wat de mogelijkheden zijn. 
We wensen in elk geval dat iedereen 
gezond blijft en dat we binnen 
afzienbare tijd weer lessen kunnen 
hervatten. 
 
Groeten van de ritmische gym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens: 
Telefoon: 0321-841995 
e-mail: viveka-
ritmischgym@hotmail.com  
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G-voetbal 
 
Hallo lezers, 
 

Ook het  voetbal kon door corona af 
en toe op beperkte wijze doorgaan.  

Sportieve groet, 

De voetballers 
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De razende 
reporter….. 

 

 
Tja, we zitten we al in november 
en denk ik terug aan de afgelopen 
maanden. Pittige maanden voor 
velen door de Corona virus, 
helaas nog steeds in ons midden. 
Ook onze vereniging heeft er mee 
te maken, we konden en mochten 
een lange periode niet sporten in 
de sporthal(len). Daar tegenover 
was er een mooie oplossing 
gevonden voor onze 
voetballers,  ritmische gymnastiek 
en de tennissers, namelijk buiten 
sporten.  De voetballers waren 
welkom bij de hockey 
vereniging,  ritmische gymnastiek 
vond plaats op een boerderij aan 
de wisentweg en de tennissers 
mochten bij de tennisvereniging 
komen sporten. Ook kwam er een 
mooi bericht van de gemeente 
Dronten,  we hoeven 3 maanden 
geen zaalhuur te betalen, er 
mocht tot aan de herfst vakantie 
weer gesport worden in de 
sporthal(len) en de 

ledenvergadering hebben we 
kunnen houden in de Open Hof. 
Tijdens de ledenvergadering heeft 
onze penningmeester goede 
berichten. Onze vereniging staat 
er goed voor! En dat is natuurlijk 
bijzonder goed nieuws! 
 
Minder leuk is dat we in 2020 niet 
ons 30 jarige jubileum mochten 
vieren en dat het Jan van Heerde 
toernooi niet door mocht gaan. 
Een andere activiteit die erg 
belangrijk is voor onze clubkas is 
de collecte. Helaas mocht deze 
ook niet doorgaan en wordt er 
gekeken of er in 2021 mogelijk is 
om een collecte corona proof te 
kunnen houden. Dat geldt 
natuurlijk ook voor het JvH 
toernooi en het jubileumfeest. 
We houden jullie op de hoogte.  
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Omdat de virus ons de baas lijkt 
te worden heeft minister 
president Mark Rutte de teugels 
weer strakker getrokken,  dat 
houdt dus in dat er minder mag. 
Maar sporten mag nog steeds, in 
je eentje thuis of buiten. mits we 
ons aan de regels houden...... 
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Verjaardagen 
  
 
 
 
 
 
Vanaf het begin van de corona 
maatregelen in maart van dit 

jaar was het niet goed 
mogelijk om een verjaardagen 
lijst te maken dat helemaal bij 

is. Er waren in die tijd wel 
heel veel jarigen. Vanaf 

volgend jaar zal het vast wel 
weer lukken om iedereen die 

jarig is te melden in 
 Het Clubnieuws. 

 
 

Allemaal van harte 
gefeliciteerd! 
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Oproep 
 
 

• Wil je de club een 
handje helpen? Meld je 
aan als vrijwilliger of 
help mee tijdens de 
collecteweek van het 
Nationaal Fonds 
Gehandicaptensport in 
2021 

• Schrijf je ook een stukje 
voor Het Clubnieuws uit 
te geven in december. 
Kopij inleveren op 
uiterlijk 1 december. 

• Als jullie je stukje op tijd 
inlevert of instuurt, wordt 
ie zeker geplaatst. 

• Omdat drukwerk en 
portokosten steeds 
hoger zijn geworden 
ontvangen onze lezers  
Clubnieuws digitaal.  

• Mocht je dat echt niet 
willen, geef het dan door 
aan het bestuur of aan 
de redactie 
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Bestuur Flevostar 
 
Maarten Vrolijk, voorzitter 
Telefoon: 0321 – 382 511 
Janet Aalderink, secretaris 
Telefoon: 06 – 28 79 65 87  
Tineke Schutte, 
penningmeester 
Telefoon: 06-52110077 
Gaby Goudzwaard, coördinator 
badminton 
Telefoon: 06-16263483 
Astrid Vernooi, coördinator 
 G-voetbal-jeugd 
06-36305675 
Jan Tolhoek, coördinator 
voetbal algemeen 
Telefoon:  06-19832632 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Peter 
v.d. Ruitenbeek, coördinator 
darten 
Telefoon: 06-10901333 
Paul van Ginkel,  
coördinator rolstoelbasketbal 
Telefoon:  
Henk Durenkamp, coördinator 
Flevostar tennis 
Telefoon: 0320 – 227 238 
Viveka Schuiling, Coördinator 
Ritmische Gymnastiek 
Telefoon:0321-841995 
 
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 
e-mail:info@scflevostar—
dronten.nl  
 
Redactie:  
 
Tineke Beuving 
De Zaan 27  
8251 WB Dronten 
0321-316164 
e-mail: tbeuving@xs4all.nl 
 
Gaby Goudzwaard 
06-16263483 
E-mail: g.goudzwaard@upcmail.nl 
 
  
 
Vertrouwenscontactpersoon: 
Lieke van den Berg 
Botteloef 13 
8251 DR  Dronten 
06 – 51 80 66 49 
e-mail: vdberglieke@hotmail.nl;  
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SC Flevostar 30 jaar
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