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Beste leden en ouders van leden, 

We zien in het verenigingsleven een teruglopend animo voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het 
wordt daardoor steeds moeilijker om een vereniging overeind te houden. Ook bij WIK-FTC is dit een 
groot probleem. We hebben het geluk dat er een aantal mensen zeer actief zijn, maar dat is niet vol 
te houden. Er is teveel werk op te weinig schouders. Het wordt dan ook tijd, dat er nieuwe 
vrijwilligers gaan opstaan. Vele handen maken licht werk. Ik wil dan ook een oproep doen aan alle 
leden en/of aan de ouders van deze leden. Meld je aan om WIK-FTC te ondersteunen. We hebben 
vele "vacatures" in te vullen. Er is vast wel iets bij wat je kunt doen. Als zich niemand meldt, dan 
wordt het wel erg lastig voor het kleine groepje mensen die wel actief zijn. Het wordt kwetsbaar en 
uiteindelijk niet haalbaar meer. Ook de huidige vrijwilligers doen het naast hun dagelijkse 
bezigheden. Een klein overzicht van onze "vacatures" vindt u onderstaand en het gehele overzicht 
zullen we publiceren op de website en zal ook via de Facebookpagina dan vindbaar zijn. 

Ondanks dat is het wel gelukt de vereniging financieel weer gezond te krijgen. We hebben nog niet 
veel reserves, maar ook daar zijn we mee bezig. Dat is een hele geruststelling voor de toekomst. In 
deze nieuwsbrief is ook aandacht voor onze sponsoring. Voor WIK-FTC is dat erg belangrijk. Heeft u 
zelf een bedrijf of wellicht een mogelijkheid om een sponsoring te verzorgen, dan is dat zeer welkom. 
Onze turners/turnsters en trampolinespringers/-springsters  hebben wedstrijden door het hele land, 
dus dat geeft kansen tot een goede reclame. Uiteraard realiseren wij ons dat elke sponsoring vooral 
uit gunning zal ontstaan, waarbij eeuwige roem uw deel zal zijn. 

Ik wil namens het bestuur van WIK-FTC iedereen een fantastisch 2018 wensen, hopelijk in alle 
gezondheid. We vertrouwen erop dat er vele reacties zullen komen op onze oproep tot versterking, 
wat voor de toekomst van WIK-FTC van cruciaal belang is. 

Vriendelijke groet, 

Werner Bosman 
Voorzitter WIK-FTC 
 

 

 

 

 

  



ALV voorjaar 

Om alvast te noteren;  donderdag 18 april 2018 is de voorjaars-ALV. De notulen van de laatste ALV en 
de officiële uitnodiging voor de voorjaars-ALV wordt t.z.t. verzonden. 

Clubwedstrijd 

De geplande clubwedstrijd wordt verplaatst naar het einde van het seizoen 2017-2018. Zodra de 
datum bekend is, zal deze met de leden worden gecommuniceerd. 

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. 

Ook zullen er na de 2e ALV van dit seizoen in april 4 vacatures ontstaan in het bestuur. Voor turnen 
dames, turnen heren en voor gymnastiek. Sinds afgelopen zomer is de positie van bestuurslid 
trampoline ook vacant. Lijkt het je leuk om het bestuur te versterken, we horen het graag zodat 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. 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! 

  

 

  



Kleding 

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

Een pak kost 60 euro. 

 

    

     

Er wordt momenteel druk gewerkt om de kleding en accessoires -lijn van WIK-FTC verder uit te 
breiden. Er zijn al ontwerpen 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 
in is via sponsoring@wik-ftc.nl 

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 



Vriendenloterij 

Op maandagavond 12 maart zal er door WIK-FTC weer een belavond worden georganiseerd voor de 
Vriendenloterij.  We zullen deze avond zoveel mogelijk loten voor de Vriedenloterij te verkopen. 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.  

Wie wil ons deze avond helpen met bellen? Aanmelden kan via sponsoring@wik-ftc.nl 

Sponsorkliks 

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 HYPERLINK 
"https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7207&nbta=0512"& HYPERLINK 
"https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7207&nbta=0512"nbta=0512 

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

De grote clubactie 

De Grote Clubactie  heeft dit jaar weer een mooi bedrag opgebracht voor de clubkas van WIK-FTC, 
namelijk € 1.617,60. Nogmaals hartelijk dank voor ieders inzet! De meeste loten zijn verkocht door 
Lauren Wouda, zij ontvangt hiervoor een leuke attentie! 

Volop in beweging in het nieuwe MFA de Akkers. 

Sinds enkele maanden is WIK-FTC  weer actief in de wijk de Akkers in Heerenveen. Elke dinsdag 
avond trainen de dames van 50+ hier van 19.15 uur tot 20.15 uur onder begeleiding van Brigitte 
Spierings.  Een leuke groep die onder een goede sfeer samen aan hun fitheid werken. 

 



Ook de kleutergym voor groep 1, 2 en 3 wordt op deze nieuwe locatie gegeven. Onder leiding van 
Stefanie Kortenaar hebben de kinderen elke donderdag  van 14.30 uur tot 15.30 uur een leuke en 
leerzame gymles.  

Bij belangstelling voor deze of andere groepen, neem contact op via info@wik-ftc.nl of kom even 
langs! 

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

Via deze weg willen we iedereen een  gelukkig, gezond en sportief 2018 wensen! 

 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 


