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Beste leden en ouders van leden, 

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

Bestuurlijk nieuws 

Het is alweer april. De laatste wedstrijden komen in zicht en er zijn alweer mooie resultaten gehaald. 

Maar ook vanuit het bestuur is er een mooi resultaat te melden. 

Sportverenigingen hebben de grootste moeite om hun vereniging draaiende te houden (zowel 

financieel als met het vinden van voldoende vrijwilligers om alle taken te vervullen) en dat geldt ook 

voor WIK-FTC en CSC'45. Dit heeft ons als bestuur doen besluiten toenadering te zoeken bij het 

bestuur van CSC'45 over een vorm van samenwerking om de groepen rendabel te maken en de 

vereniging een gezonde toekomst te bieden. Dit is positief ontvangen door CSC'45.  

Tijdens deze gesprekken zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het samengaan van de 

beide verenigingen op (korte) termijn de beste oplossing is. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan 

de leden om te mogen starten met het verder onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking 

met als uiteindelijke doel het samengaan van beide verenigingen of liever gezegd het vormen van 

één nieuw op te richten vereniging. Dit verzoek is op woensdagavond 18 april tijdens de gelijktijdig 

gehouden Algemene Leden Vergaderingen aan de leden van beide verenigingen voorgelegd. 

Voorafgaand aan de ALV zijn de hoofdtrainers van beide verenigingen al op de hoogte gebracht, die 

dit voorstel toejuichen. We zijn zeer verheugd jullie te kunnen mededelen dat beide vergaderingen 

met het voorstel hebben ingestemd en de besturen het akkoord hebben gegeven om deze plannen 

verder uit te werken tot het samengaan van één vereniging. Op korte termijn houdt dit in dat we met 

ingang van het volgende seizoen de trainingen/groepen zullen worden geïntegreerd. Daarnaast 

zullen we starten met een werkgroep om te kijken wat er verder nodig is om tot komen tot één 

gezonde vereniging zodat we hopelijk aan het einde van seizoen 2018/2019 een voorstel bij de leden 

kunnen neerleggen voor het definitieve samengaan. Het streven is om het proces te voltooien in de 

loop van het seizoen 2019/2020.  

We vertrouwen er zeer op dat dit een goede stap is voor het borgen van onze sport voor Heerenveen 

en omstreken. Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk informatie verstrekken via onze nieuwsbrieven. 

 

 

 



 

Financiën 

In de ALV van 18 april zijn de jaarcijfers 2017 goedgekeurd. We hebben het jaar 2017 afgesloten met 

een positief resultaat van EUR 4.330 waardoor onze reserve is toegenomen naar EUR 4.928. Hiermee 

hebben we een mooie eerste stap gemaakt in het opbouwen naar een reserve, zoals mee in 

ingestemd in de ALV van 20 november 2017 van 10% van de exploitatie met minimum van EUR 

10.000. Om dit vast te houden is het belangrijk dat we gezamenlijk zorgen voor meer activiteiten- en 

sponsorinkomsten. Daar kunt u allen een bijdrage aan leveren. Verderop in de nieuwsbrief staan 

voorbeelden van mogelijkheden, 1 daarvan is het gebruik maken van sponsorkliks op het moment 

dat u online bestelt. Een ander voorbeeld is dat we uw hulp bij de aanstaande verkoopactie goed 

kunnen gebruiken. 

Verder vragen wij uw aandacht voor de contributie-inning. We zien helaas het aantal storneringen 

stijgen, wat onze ledenadministratie veel extra werk bezorgd. De contributie wordt maandelijks 

geïnd in de eerste week van de maand. Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening? 

Privacy 

In het kader van de nieuwe wet voor bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei aanstaande 

in werking treedt, willen we benadrukken dat WIK-FTC er alles aan zal doen om binnen de lijnen van 

deze regelgeving te blijven. Het bestuur is bezig om te bekijken hoe we als vereniging dit vorm 

moeten geven. Er is reeds via de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor het fotograferen en filmen van 

leden tijdens de trainingen en of dit geplaatst mag worden op de website of andere social media. Via 

de nieuwsbrief van WIK-FTC zullen we u op de hoogte houden. 

#metoo 

Een item wat tegenwoordig veel aandacht krijgt in de pers is #metoo. In het kader daarvan is een 

landelijk rapport gepubliceerd (rapport van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en 

misbruik in de sport). Vanuit WIK-FTC is hier veel aandacht voor. Bij het bestuur hebben we gelukkig 

tot op heden nooit signalen ontvangen dat dergelijk gedrag bij WIK-FTC voor komt.  

Wel willen we de ouders vragen om niet recht voor de deur van de kleedkamers in Sportstad te 

wachten voor en na de trainingen. Sommige leden ervaren het als vervelend dat er telkens naar 

binnen wordt gekeken als de deur  van de kleedkamer open gaat.  

Indien er binnen WIK-FTC zaken hieromtrent spelen, dan horen we dat graag. Daarnaast willen we u 

erop wijzen dat er binnen WIK-FTC een vertrouwenspersoon is, Irmgard den Hollander, waar u altijd 

kunt aankloppen op het moment dat u vertrouwelijk over grensoverschrijdend gedrag wilt 

bespreken. (i.m.f.n.den.hollander@nhl.nl). 

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. 

  



Verkoopactie 2018 

In mei 2018 wordt er weer een verkoopactie georganiseerd. Dit jaar is er gekozen om in 

samenwerking met Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega suikerbroodjes te verkopen.  Er zijn een 

viertal ouders die zich hebben aangemeld om deze actie te organiseren, daar zijn we erg blij mee! Via 

de trainers/trainsters zullen de intekenlijsten worden verstrekt. We hopen dat er veel broden 

worden verkocht. De 3 best verkopende leden ontvangen een leuke attentie. 

Eindejaarsactiviteit 

Op zaterdag 14 juli a.s. wordt voor de 4
e
 keer de gezellige en sportieve seizoenafsluiting ‘WIK-FTC 

Olympics’ georganiseerd met aansluitend een BBQ. Samen met je gezinsleden kun je hieraan mee 

doen. De informatie volgt binnenkort via de trainers/trainsters en houd de nieuwsbrief in de gaten! 

Sponsoring 

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

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-ftc.nl 

Sponsorkliks 

Met SponsorKliks kunt u nu zelf een financiële bijdrage leveren aan WIK-FTC, zonder dat het u een 

cent extra kost!  

Reserveer een restaurant of bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en WIK-FTC ontvangt geld 

in de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels als 

Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het 

aankoopbedrag gaat dan ook naar WIK-FTC.  En nogmaals, het kost u niets extra!  

Wilt u WIK-FTC ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet via  

SponsorKliks.nl. Voor u een kleine moeite, voor WIK-FTC directe inkomsten. Stelt u zich eens voor 

wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die WIK-FTC een 

warm hart toedragen.  

Hoe werkt het?  Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via 

SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van WIK-FTC. 

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

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

profiteert WIK-FTC hier direct van!  

Gebruik de volgende link voor WIK-FTC: 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=7207 

Clubkleding 

In samenwerking met het bedrijf A Personal Dutch is het binnenkort mogelijk om gesponsorde 

clubkleding en accessoires te kopen. Hiervoor ontvangt WIK-FTC  maandelijks een vergoeding van A 

Personal Dutch! Een mooie aanvulling voor de clubkas! 

Meer informatie binnenkort op de website en in de nieuwsbrieven. 



Vriendenloterij 

Op maandagavond 12 maart is er WIK-FTC een belavond geweest. Er zijn deze avond 41 loten extra 

verkocht voor WIK-FTC en er zijn 5 omzettingen qua goed doel naar WIK-FTC geweest. Dit is een 

fantastisch resultaat voor onze vereniging. Hartelijk dank voor het kopen van de loten en we hopen 

dat er mooie prijzen vallen op de nummers en dat u lang lid zult blijven! 

 

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 en hopen u allen te begroeten bij de eindejaarsactiviteit op 14 juli! 

 

Sportieve groet,  

Bestuur  WIK-FTC 


