
Nieuwsbrief februari 2018 

 

 

Beste leden en ouders van leden, 

In deze nieuwsbrief willen wij u vanuit het bestuur informeren over een aantal zaken. 

Bestuurlijk nieuws 

In de nieuwsbrief van december is een noodkreet geuit rondom het tekort aan vrijwilligers binnen 

WIK-FTC. Hier is geen enkele reactie op binnen gekomen. In deze oproep is toen aangegeven dat we 

als vereniging erg kwetsbaar zijn en het uiteindelijk niet haalbaar meer is met de huidige kleine groep 

vrijwilligers. Ook de huidige vrijwilligers doen het naast hun dagelijkse bezigheden. Voor ons bestuur 

zijn we dringend op zoek naar versterking. We missen de vertegenwoordiging van alle disciplines in 

het bestuur (turnen Dames, turnen Heren, trampoline en gymnastiek). Via deze nieuwsbrief doen wij 

nogmaals een dringend verzoek om u aan te melden voor een bestuurlijke taak. Verderop treft u 

nogmaals de oproep voor overige vrijwilligerstaken. Zonder u kunnen we de vereniging niet in stand 

houden en als we voor de komende ALV die gepland staat op 18 april geen versterking hebben 

vrezen wij voor het voortbestaan van onze mooie vereniging, dus we hopen op uw aanmeldingen! 

Financiën 

De bondscontributie 2018 is weer vastgesteld door de KNGU. Hoewel de KNGU een verhoging heeft 

doorgevoerd hebben wij besloten de bondscontributie die wij aan u in rekening brengen gelijk te 

houden op EUR 28. Deze zal rond 23 februari geïnd gaan worden. Wilt u daar rekening mee houden 

en zorgdragen voor voldoende saldo op uw rekening. 

Sociale media 

Regelmatig verschijnt er iets in de sociale media van WIK-FTC zoals bijvoorbeeld wedstrijdverslagen 

met foto’s, filmpjes van een training, etc. Heeft u bezwaar dat uw kind op dit beeldmateriaal op 

Instagram of Facebook van WIK-FTC staat, dan horen wij dat graag via info@wik-ftc.nl 

In ons huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat het plaatsen van foto’s en filmpjes  is 

toegestaan en dat u bij het secretariaat kunt aangeven als u daar bezwaar tegen heeft. 

ALV voorjaar 

Om alvast te noteren;  woensdag 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 

datum bekend is, zal deze met de leden worden gecommuniceerd.

Afscheid van onze peuter trainster Maria

De meeste van jullie zullen het nieuws al wel gehoord of gelezen hebben, maar Maria gaat vanwege 

een nieuwe baan na 12 jaar (!!!) 

natuurlijk erg jammer en zijn druk op zoek naar een vervangster. Wij willen Maria heel hartelijk 

bedanken voor alle tijd en energie die zij in de vereniging en in he

gestopt en heel veel succes wensen met haar nieuwe baan. Wij zullen de ouders van de peuters zo 

snel mogelijk informeren over hoe we vanaf 1 maart verder gaan met de peutergym. Daarnaast is 

vanuit de vereniging het idee geop

lijkt ons als bestuur een leuk idee om daar een proef mee te gaan draaien, dus heeft u daar 

belangstelling voor of kent u mensen die dit leuk zouden vinden laat ze zich dan bij ons melden zodat

we kunnen kijken of dit haalbaar is. 

 

Verkoopactie 2018 

In 2018 wordt er weer een verkoopactie georganiseerd. Er zijn een viertal ouders die zich hebben 

aangemeld om deze actie te organiseren, daar zijn we erg b

worden benaderd om suikerbroden te verkopen, dit in samenwerking met 

Sponsoring 

We willen nogmaals aandacht vragen voor de sponsoring van WIK

mogelijk om wat extra’s te doen voor de leden! Op de website vindt u informatie over sponsoring, 

vragen kunt u stellen via sponsoring@wik

  

De geplande clubwedstrijd wordt verplaatst naar het einde van het seizoen 2017

datum bekend is, zal deze met de leden worden gecommuniceerd. 

Afscheid van onze peuter trainster Maria 

De meeste van jullie zullen het nieuws al wel gehoord of gelezen hebben, maar Maria gaat vanwege 

na 12 jaar (!!!) afscheid nemen als peutertrainster van WIK-FTC. Wij vinden dat 

natuurlijk erg jammer en zijn druk op zoek naar een vervangster. Wij willen Maria heel hartelijk 

bedanken voor alle tijd en energie die zij in de vereniging en in het bijzonder in de peuters heeft 

gestopt en heel veel succes wensen met haar nieuwe baan. Wij zullen de ouders van de peuters zo 

snel mogelijk informeren over hoe we vanaf 1 maart verder gaan met de peutergym. Daarnaast is 

vanuit de vereniging het idee geopperd om te starten met een ouder-kind groep in de turnhal. Het 

lijkt ons als bestuur een leuk idee om daar een proef mee te gaan draaien, dus heeft u daar 

belangstelling voor of kent u mensen die dit leuk zouden vinden laat ze zich dan bij ons melden zodat

we kunnen kijken of dit haalbaar is.  

 

In 2018 wordt er weer een verkoopactie georganiseerd. Er zijn een viertal ouders die zich hebben 

aangemeld om deze actie te organiseren, daar zijn we erg blij mee! Na de paasdagen zullen alle leden 

worden benaderd om suikerbroden te verkopen, dit in samenwerking met Bakkerij Vliegendehond

We willen nogmaals aandacht vragen voor de sponsoring van WIK-FTC. Door sponsoring wordt het 

extra’s te doen voor de leden! Op de website vindt u informatie over sponsoring, 

sponsoring@wik-ftc.nl 

 

naar het einde van het seizoen 2017-2018. Zodra de 

De meeste van jullie zullen het nieuws al wel gehoord of gelezen hebben, maar Maria gaat vanwege 

FTC. Wij vinden dat 

natuurlijk erg jammer en zijn druk op zoek naar een vervangster. Wij willen Maria heel hartelijk 

t bijzonder in de peuters heeft 

gestopt en heel veel succes wensen met haar nieuwe baan. Wij zullen de ouders van de peuters zo 

snel mogelijk informeren over hoe we vanaf 1 maart verder gaan met de peutergym. Daarnaast is 

kind groep in de turnhal. Het 

lijkt ons als bestuur een leuk idee om daar een proef mee te gaan draaien, dus heeft u daar 

belangstelling voor of kent u mensen die dit leuk zouden vinden laat ze zich dan bij ons melden zodat 

                                      

In 2018 wordt er weer een verkoopactie georganiseerd. Er zijn een viertal ouders die zich hebben 

Na de paasdagen zullen alle leden 

Bakkerij Vliegendehond.  

FTC. Door sponsoring wordt het 

extra’s te doen voor de leden! Op de website vindt u informatie over sponsoring, 



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 Vriendenloterij proberen te 

verkopen, dus we hopen dat u allemaal een lot koopt en op die manier de vereniging financieel 

ondersteunt. 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.  

Oproep: We hebben nog niet genoeg bellers voor deze avond, wie wil ons deze avond helpen met 

bellen? Aanmelden kan via sponsoring@wik-ftc.nl 

 

Baby nieuws! 

Angela Doornwaard, trainster turnen heren is maandagnacht trotse moeder geworden van een 

gezonde zoon, Elias Collin. Via deze weg willen we Angela en Lennart van harte feliciteren! 

 

 

Oproep vrijwilligers 

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan, vele handen maken licht werk! 

Naast bestuursleden zijn wij voor een aantal commissies 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 vrijwilligerswerk met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via 

info@wik-ftc.nl   Hartelijk dank! 

 

We wensen iedereen veel succes met de komende wedstrijden en leuk en sportief restant van het 

seizoen! 

 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 


