
Nieuwsbrief oktober 2017 

 

Beste leden en ouders van leden,

In deze eerste nieuwsbrief van het seizoen 2017

hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging

Het vorig seizoen hebben we op zaterdag 8 juli 

jaarlijkse WIK-FTC Adventure. Een sportief programma 

van WIK-FTC en hun familie. Met aansluitend een BBQ. We mochten weer g

gastvrijheid van de Feanster Rugbyclub.

Na de zomervakantie zijn alle groepen we

er per categorie zijn, willen we dit seizoen een clubwedstrijd organiseren op 6 januari 2018.

deze datum alvast, verdere informatie volgt spoedig

Maandag 20 november is er weer een

worden vast gesteld en zullen lopende zaken worden besproken

Oproep voor vrijwilligers 

Voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar versterking:

De technische commissie; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer 

wedstrijdpaspoorten, etc. 

De activiteitencommissie; Het organiseren van diverse 

mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc.

De sponsorcommissie; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren 

vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC.

 

Beste leden en ouders van leden, 

eerste nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018 willen we jullie vanuit het bestuur 

hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging.  

seizoen hebben we op zaterdag 8 juli jl. op een leuke, sportieve wijze afgesloten met de 

FTC Adventure. Een sportief programma georganiseerd door ABEE-

et aansluitend een BBQ. We mochten weer gebruik maken van de 

gastvrijheid van de Feanster Rugbyclub. Het was weer een zeer geslaagde middag!

Na de zomervakantie zijn alle groepen weer gestart met veel enthousiasme. Naast de wedstrijden die 

er per categorie zijn, willen we dit seizoen een clubwedstrijd organiseren op 6 januari 2018.

, verdere informatie volgt spoedig! 

Maandag 20 november is er weer een Algemene Leden Vergadering, hier zal de begroting voor 2018 

en zullen lopende zaken worden besproken. Wij rekenen weer op uw komst!

Voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar versterking: 

; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer 

; Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de 

mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc. 

; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren 

FTC. 
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Ook zullen er na de 2
e
 ALV van dit seizoen

dames en voor gymnastiek. Lijkt 

je alvast een paar keer mee kan draaien tijdens de vergaderingen

Daarnaast zijn we op zoek naar juryleden. Nu moeten we regelmatig juryleden inhuren bij andere

verenigingen, wat gepaard gaat met kosten

wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting

wedstrijden. 

Wilt u meer informatie over wat er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. 

aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via 

ftc.nl   Hartelijk dank! 

Kleding 

Een trainingspak van WIK-FTC kan worden aangeschaft via de kledingcommissie. 

 

Er wordt momenteel druk gewerkt om de kleding en accessoires 

breiden. Er zijn al ontwerpen voor T

sporttassen gemaakt. We zijn benieuwd naar ideeën van onze leden, we h

in is via sponsoring@wik-ftc.nl 

 

  

ALV van dit seizoen in april 2 vacatures ontstaan in het bestuur. Voor turnen 

dames en voor gymnastiek. Lijkt het je leuk om het bestuur te versterken, we horen het graag zodat 
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Wilt u meer informatie over wat er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. 

aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via 

FTC kan worden aangeschaft via de kledingcommissie. 

    

 

   

 

 

gewerkt om de kleding en accessoires -lijn van WIK-FTC 

voor T-shirts gemaakt en op dit moment wordt een ontwerp voor 

sporttassen gemaakt. We zijn benieuwd naar ideeën van onze leden, we horen graag waar interesse 
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Sponsoring 

We willen middels deze nieuwsbrief de sponsoring van WIK-FTC nogmaals onder de aandacht 

brengen. Op de website vindt u informatie over sponsoring, vragen kunt u stellen via 

sponsoring@wik-ftc.nl 

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.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd en uitgelegd, is WIK-FTC sinds kort aangesloten bij 

Sponsorkliks! Het gebruik van Sponsorkliks is voor u een kleine moeite en voor WIK-FTC directe 

inkomsten.  

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! 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die zijn beste beentje voor heeft gezet om zoveel 

mogelijk loten voor de Grote Clubactie te verkopen. Het resultaat laat nog even op zich wachten 

omdat alle gegevens nog niet verwerkt zijn. Dit zullen we later bekend maken. Mocht er nog iemand 

zijn die vergeten zijn/haar boekje in te leveren, wil diegene dat dan zo snel als mogelijk deponeren in 

de witte WIK-FTC brievenbus welke hangt naast de deur van het trappenhuis bij de ingang naar de 

turnhal.  

In de bijlage treft u een uitnodiging voor It’s a kind of Christmas, een erg leuke voorstelling waarin 

turnen en muziek centraal staan! 

 

We hopen ook dit jaar er weer een leuk, sportief seizoen van te maken! 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 

 

 



Bijlage 

 


