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Beste leden en ouders van leden,

In deze derde nieuwsbrief van 2017 

de nieuwste ontwikkelingen binnen de vereniging

De sporters hebben afgelopen periode weer 

op wedstrijden. Op onze facebookpagina heb je de verslagjes kunnen lezen

de website van WIK-FTC (www.wik

Eindejaarsactiviteit 

Het seizoen is nog niet afgerond, maar toc

gepland. Op zaterdag 8 juli aanstaande zal er weer een leuke, sportieve middag worden 

georganiseerd op het terrein van de 

programma gemaakt en aansluitend is er een BBQ. Leden zijn er met hun hele gezin welkom!

In de bijlage van deze nieuwsbrief is het inschrijfformulier bijgevoegd. Deze kan tezamen met het 

geld worden ingeleverd bij de trainers.

Nijntje Beweegdiploma 

Zaterdag 24 juni was het feest voor de peute

gymmiddag gehouden waar 40 kinderen onder het toeziend oog van hun ouders, broertjes en zusjes, 

pakes en beppes hun Nijntje Beweegdiploma hebben gehaald.

De hele zaal stond vol met allerlei toestellen 

konden rollen, springen, duikelen, glijden, schommelen, klauteren, gooien en vangen naar hartelust 

en zo laten zien wat ze afgelopen seizoen allemaal hebben geleerd. En aan het einde van de middag 

kreeg iedere deelnemer uit handen van WIK

Beweegdiploma 1 of 2 van de KNGU, met een badge en een Nijntje Beweegboek. Niet alleen de 

kinderen, ook het publiek heeft genoten. 

Nu het Beweegdiploma sinds een aantal jaren wordt aangeboden, gaan steeds meer kinderen na het 

behalen van diploma 1 bij de peutergym, door voor diploma 2 bij de kleutergym. Ook als ze wat later 

in andere sporten verder gaan, hebben ze met het Beweegdiploma een prima ontwikkeling van de 

motorische en sociale basisvaardigheden op zak. Juist in de leeftijdsfase van 2 tot 6 jaar vindt de 

grootste motorische ontwikkeling plaats.

In september starten de nieuwe lessen weer!
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Foto’s 

Tijdens trainingen en wedstrijden worden vaak foto’s gemaakt van de sporters. Deze foto’s plaatsen 

we graag op onze facebookpagina en website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit 

kenbaar maken via de mail info@wik-ftc.nl 

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 activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de 

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

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

vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC. 

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

verenigingen, wat gepaard gaat met kosten. Wij moeten bij het inschrijven van sporters bij 

wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de 

wedstrijden. 

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

aanmelding voor bovenstaande met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via info@wik-

ftc.nl   Hartelijk dank! 

  



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! 

 

We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgend seizoen, het huren van 

accommodaties/toestellen, het vastleggen van trainers/trainsters. Elk jaar weer een hele puzzel! Op 

korte termijn zult u geïnformeerd worden over het volgend seizoen door de huidige trainers. 

Voor de divisie turnen is vrijdag 21 juli de laatste training van het sportseizoen. Deze vindt plaats op 

de fierljepbaan (naast de inline-skatebaan).  Hierover bent u reeds eerder geïnformeerd via de 

trainers. Denkt u er nog wel aan dat wanneer je hier niet bij bent dit af te zeggen bij de trainer?! 

 

We hopen u allen te begroeten op 8 juli aanstaande bij de eindejaarsactiviteit zodat we het seizoen 

op een sportieve en gezellige manier kunnen afsluiten, tot dan! 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 


