
Nieuwsbrief april 2017 

 

 

Beste leden en ouders van leden, 

In deze tweede nieuwsbrief van 2017 willen wij u vanuit het bestuur graag op de hoogte brengen van 

de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging.  

Afgelopen weken zijn er weer veel mooie en goede prestaties geleverd door onze sporters tijdens de 

diverse wedstrijden. Van de wedstrijden wordt telkens een verslagje gemaakt op de facebookpagina 

van WIK-FTC (Wik-Ftc) en op de website van WIK-FTC (www.wik-ftc.nl). 

Bestuurlijk nieuws 

Afgelopen bestuursvergaderingen heeft Werner Bosman de rol van voorzitter van WIK-FTC reeds op 

zich genomen. Werner zal de volgende ALV, welke gepland is op maandag 8 mei aanstaande, worden 

voorgedragen. Vanaf dat moment zal hij officieel de voorzittershamer overnemen van Klaas Kramer 

die deze functie tijdelijk heeft waargenomen. Klaas zal zich vanaf dan weer richten op het 

secretariaat. 

De uitnodiging voor de ALV heeft u reeds ontvangen via de mail. Deze is op maandag 8 mei 

aanstaande vanaf 19.15 uur. Wij hopen op een hoge opkomst! Heeft u de uitnodiging gemist, dan 

kunt u deze alsnog opvragen via info@wik-ftc.nl. Graag to dan! 

Oproep voor vrijwilligers 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor vrijwilligers. Hier is goed gehoor aan 

gegeven, echter zijn er nog een aantal vrijwilligers nodig. Met name aan juryleden hebben we als 

vereniging een tekort, deze moeten we nu veelal inhuren van andere verenigingen. Wij moeten bij 

het inschrijven van sporters bij wedstrijden altijd juryleden leveren. Doen we dit niet, dan geldt 

uitsluiting van de sporters bij de wedstrijden. 

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers in de diverse commissies die we hebben.  De technische 

commissie, waar het wedstrijdsecretariaat en het huren van accommodaties is belegd zoekt 

versterking. Maar ook de activiteitencommissie en sponsorcommissie kunnen verder worden 

uitgebreid. Voor de jaarlijkse verkoopactie (september/oktober) zoeken wij vrijwilligers die dit willen 

coördineren. Wij zien uw aanmelding hiervoor met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden 

via info@wik-ftc.nl    

Financiën 

We hebben als vereniging een aantal verliesgevende jaren achter de rug. Waar het verlies over 2015 

ruim EUR 8.400 bedroeg, hebben we over 2016 een vergelijkbaar verlies gedraaid, wat ertoe heeft 
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geleid dat we tijdens de ALV van 16 januari jl.  het voorstel hebben gedaan om de contributie vanaf 

februari 2017 fors te verhogen. Uiteraard zijn we hard bezig om op allerlei manier extra geld binnen 

te halen om deze verliezen te compenseren, hierover leest u meer in het vervolg van deze 

nieuwsbrief. Tijdens de ALV van 8 mei zullen wij de cijfers over 2016 nader aan u toelichten en tevens 

een voorstel doen voor een reguliere contributieverhoging met ingang van het nieuwe seizoen. 

Tijdens de afgelopen ALV is tevens het voorstel om de inning van de contributie aan het begin van de 

maand te laten plaatsvinden goedgekeurd met ingang van 1 april 2017.  Rond 5 april is dan ook de 

contributie over de maand april geïnd en begin mei zal de contributie voor de maand mei geïnd gaan 

worden.  

  

Graag willen wij u nogmaals informeren over de betalingsregeling die inhoudt dat extra 

(stornokosten) in rekening worden gebracht in geval van een stornering of te late betaling, aangezien 

de bank voor iedere stornering ook kosten in rekening brengt bij ons als vereniging. In het kort komt 

het erop neer dat u binnen een week nadat een bedrag gestorneerd is van ons een 1e 

aanmaningsmail ontvangt. Indien u dan niet binnen 1 week het bedrag aan ons heeft overgemaakt, 

ontvangt u een tweede aanmaning, waarbij aanvullend EUR 1,50 kosten in rekening worden 

gebracht. 

 Indien u dan onverhoopt alsnog niet binnen 1 week het openstaande bedrag inclusief de 

stornokosten aan ons betaalt, ontvangt u een laatste aanmaning, waarbij de stornokosten EUR 2,50 

zullen bedragen. Als dit bedrag vervolgens niet binnen 1 week aan de vereniging is overgemaakt, 

zullen passende maatregelen getroffen worden en wordt het lid (tijdelijk) geschorst.  

Bondscontributie 

Wij ontvangen de laatste tijd vaker vragen over de bondscontributie en willen u graag een kleine 

toelichting hierop geven. De KNGU stelt de bondscontributie per kalenderjaar vast en berekent deze 

per kwartaal door aan verenigingen, voor alle verenigingsleden (zowel kaderleden, juryleden, 

trainers, sportende leden (ook als ze lid zijn van een andere vereniging maar bij ons meetrainen).  Bij 

WIK-FTC is de regel dat de totaal aan de KNGU af te dragen bondscontributie wordt verdeeld over de 

betalende leden. Voor het kalenderjaar 2017 hebben wij de bondscontributie vastgesteld op EUR 28 

per betalend lid, welke wij jaarlijks aan het begin van een kalenderjaar innen (voor 2017 heeft inning 

reeds in maart plaatsgevonden). 

 

Sponsoring 

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al benoemd, we zijn een club van 100 gestart. Er melden zich 

steeds meer bedrijven die onze vereniging willen sponsoren, hier zijn wij erg blij mee! Inmiddels zijn 

er 9 bedrijven die onze vereniging via de club van 100 een warm hart toedragen. Voor € 100,- per 

jaar bent u aangesloten. Ook heeft zich de eerste bordsponsor voor in de turnhal gemeld. Kent u 

bedrijven die wellicht interesse zouden hebben in sponsoring van WIK-FTC, dan horen we dat graag 

van u. Op de website vindt u informatie over sponsoring, vragen kunt u stellen via sponsoring@wik-

ftc.nl 
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Vriendenloterij 

In mei 2016 hebben we een belavond georganiseerd voor de Vriendenloterij, sindsdien is WIK-FTC 

een van de goede doelen van de Vriendenloterij. Bent u lid van de Vriendenloterij en wilt u uw goede 

doel wijzigen in WIK-FTC, dan zijn wij daar erg blij mee! U kunt ook lid worden van de Vriendenloterij 

en WIK-FTC selecteren als uw goede doel. Een lot kost € 13,25 (inclusief Jackpotbonus à € 0,50) per 

trekking, er zijn 14 trekkingen per jaar. De helft van dit bedrag wordt overgemaakt aan WIK-FTC.  

Poiesz actie 

De Poiesz actie heeft voor WIK-FTC een prachtig bedrag opgeleverd van € 1.003,-. Wij willen u allen 

hartelijk danken voor het mee sparen van de munten! Vanuit de discipline trampoline springen is 

trainster Tanja Oosting met een aantal meisjes uit haar groep naar het Jeugd Sponsor Gala geweest 

en hebben de mooie cheque in ontvangst genomen. 

 

Lotte Bomhof, Anouk Schram, Wike Talsma 

Het bedrag van deze actie is gebruikt voor de aanschaf van een brug voor in gymzaal het Vogelnest, 

waar 4 groepen van WIK-FTC trainen. Het materiaal in deze gymzaal was nog niet helemaal compleet, 

met de toevoeging van deze brug zijn de faciliteiten in deze zaal fors verbeterd. Wij hopen dat de 

sporters met veel plezier gebruik zullen maken van deze brug! 

Sponsorkliks 

Ook WIK-FTC is aangesloten bij Sponsorkliks! Waarschijnlijk koopt u regelmatig via internet. Met 

Sponsorkliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder dat het u een 

cent extra kost! Een percentage van het aankoopbedrag gaat direct naar WIK-FTC. Wilt u WIK-FTC 

GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via onze website. Voor 

u een kleine moeite en voor de vereniging directe inkomsten.  

Hoe werkt het? De aangesloten webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 

Sponsorkliks.nl wordt gedaan. Van deze commissie wordt 75% op de bankrekening van de vereniging 

gestort. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of via Sponsorkliks.nl naar de site van 



Bol.com, u betaalt gewoon hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit 

en profiteren wij als vereniging hier direct van! Een paar winkels die zijn aangesloten: 

Bol.com – Wehkamp – Mediamarkt – Zalando – Hema – Philips – etc. 

De link van WIK-FTC: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7207&nbta=0512 

Ook is er vanuit Sponsorkliks een (gratis) app beschikbaar. Na installatie hoeft u maar 1x het 

sponsordoel te selecteren. Het downloaden van de app kan via: 

https://itunes.apple.com/in/app/sponsorkliks-app/id1167950210 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sponsorkliks&hl=nl 

Vanuit WIK-FTC zouden wij erg blij zijn als u via Sponsorkliks uw aankopen op het internet zou doen! 

Eindejaarsactiviteit 

Save the date! Het is inmiddels een leuke traditie aan het worden, de jaarlijkse seizoensafsluiting. Dit 

jaar is deze gepland op zaterdag 8 juli aanstaande. Een leuke, sportieve middag voor het gehele gezin 

met als afsluiting een BBQ. Verdere informatie volgt spoedig! 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 
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