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Beste leden en ouders van leden, 

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomer willen wij u vanuit het bestuur informeren over een aantal 

zaken. 

Bestuurlijk nieuws 

Naast de "normale" activiteiten van het bestuur, zijn we erg druk bezig om de voorgenomen 

samenvoeging van de beide Heerenveense Turnverenigingen vorm te geven. We hebben in ieder 

geval een succesvolle trainersbijeenkomst gehad: voor het eerst gezamenlijk met alle trainers van 

CSC'45 en WIK-FTC. Tijdens deze bijeenkomst is in meer detail toegelicht waarom beide besturen 

deze stap voorgesteld hebben en hoe het vervolgtraject ingezet gaat worden. We hebben positieve 

en opbouwende reacties gekregen, wat ons als bestuur gesterkt heeft. Op het moment van schrijven 

wordt er hard gewerkt aan de groepsindelingen voor het volgende seizoen. De trainers worden hierin 

begeleid door Mark Butter, welke een onafhankelijke blik heeft. Het eerste voorstel is inmiddels bij 

beide besturen ingeleverd en worden nu getoetst op haalbaarheid. Het is zoveel mogelijk 

samengesteld om optimaal te kunnen sporten, maar het moet ook financieel haalbaar zijn en blijven. 

We hopen dus dat we op korte termijn deze indelingen bekend kunnen maken.  

Namens het bestuur wens ik iedereen alvast een fantastische zomer toe. Een mooie periode om ook 

even na te denken of u wellicht nog kunt bijdragen aan onze mooie vereniging, want er zijn nog altijd 

vrijwilligers nodig om het allemaal draaiende te houden! 

Werner Bosman | voorzitter WIK-FTC 

Financiën 

Wij willen uw aandacht vragen 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? 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Binnenkort ontvangen alle leden een schrijven met informatie hierover, waarin tevens om 

toestemming wordt gevraagd rondom het publiceren van foto- en filmmateriaal op de website, 

instagram en facebook. 

  



Verkoopactie 2018 

Door 4 enthousiaste ouders is een verkoopactie georganiseerd voor de aanschaf van nieuwe 

materialen. In totaal hebben de leden van WIK-FTC 895 heerlijke suikerbroodjes verkocht. Dit heeft 

WIK-FTC een bedrag van € 1.790,- opgeleverd! Bakkerij Vliegendehond uit Wolvega heeft deze 

broodjes speciaal voor ons gebakken, waarvoor hartelijk dank! Alle leden hebben erg hun best 

gedaan, dat is fantastisch om te zien! De top 3 verkopers hebben een prijs verdiend. Gesponsord 

door Jumpstyle Heerenveen, PUUR ijs&chocolade en Sportstad Heerenveen (inline skating).  

Marlon Benjamins was de absolute topverkoopster met in totaal 73 broden. Juan Scheper heeft 50 

broden verkocht en Lauren Wouda 47. Zij hebben inmiddels allemaal hun prijs ontvangen. Iedereen 

ontzettend bedankt voor jullie enorme hulp! 

                   

Juan Scheper      Marlon Benjamins en Lauren Wouda 

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. Daarnaast is het een leuke sportieve afsluiting om samen met je teamgenoten te doen! We 

hopen dat zoveel mogelijk groepen van WIK-FTC vertegenwoordigd zijn!  

Welke groep wint dit jaar de overheerlijke slagroomtaart?! 

In de bijlage tref je het inschrijfformulier voor deze leuke afsluiting van het seizoen. Het 

inschrijfformulier kan je inleveren bij de trainers/trainsters van WIK-FTC samen met het geld voor de 

activiteit en/of BBQ.  

Je kunt je tot 10 juli a.s. opgeven.   



Sponsoring 

Afgelopen maand hebben we FMXXL (www.fmxxl.nl) mogen verwelkomen als nieuwe bordsponsor in 

de turnhal van WIK-FTC. FMXXL is een landelijke Facilitair Management organisatie gespecialiseerd in 

het oplossen van facilitaire vraagstukken.  FMXXL, hartelijk dank voor jullie steun aan WIK-FTC! 

 

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 

 

Oproep vrijwilligers 

Een terugkerend onderwerp in de nieuwsbrief is de oproep voor nieuwe vrijwilligers. Want ´Zonder 

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

Voor een aantal commissies zijn we nog steeds 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    

 

We wensen iedereen veel succes met de laatste loodjes van dit leuke seizoen  en hopen u allen te 

begroeten bij de eindejaarsactiviteit op 14 juli! Tot dan! 

 

Sportieve groet,  Bestuur  WIK-FTC 



 

 

Het seizoen is bijna afgelopen en WIK-FTC lijkt het leuk dit met zijn allen af te sluiten!  Ook dit 

jaar is Altijd Buiten erbij en heeft weer een GEWELDIG en sportief programma voor jullie in 

elkaar gezet!! Dit jaar weer nieuwe en andere activiteiten!  (kijk voor een impressie op: 

www.altijd-buiten.nl)  

JIJ KOMT TOCH OOK MET JE HELE GEZIN?JIJ KOMT TOCH OOK MET JE HELE GEZIN?JIJ KOMT TOCH OOK MET JE HELE GEZIN?JIJ KOMT TOCH OOK MET JE HELE GEZIN?    

Na een middagje spanning en avontuur sluiten we de dag af met een gezellige en lekkere BBQ. 

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:   Zaterdagmiddag 14 juli 2018                                                                                                                

Waar:Waar:Waar:Waar:   In en om het veld van de Feanster Rugby club (adres: Buitenbaan 7, Heerenveen)                                       

Tijd:Tijd:Tijd:Tijd:    Welkom vanaf 13.15 uur 

  Start programma  13.30 uur en einde programma 17.00 uur 

  BBQ 17.00 – 19.00 uur                                                                                                             

Opgave:Opgave:Opgave:Opgave: Via de strook aan onderkant van dit formulier. Vul duidelijk in waar je aan mee 

doet en met hoeveel personen. Samen met het gepaste geldbedrag kan je deze 

inleveren bij je trainer.  Of opgave via : Eindejaarsactiviteit@wik-ftc.nl                                                              

Sluitdatum opgaveSluitdatum opgaveSluitdatum opgaveSluitdatum opgave:  10101010    jjjjuliuliuliuli    2018201820182018!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                                                     

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:  The WIK-FTC Adventure : € 8,00 per persoon (inclusief versnapering in de pauze) 

  BBQ : € 7,00 per  kind t/m 12 jaar en € 9,- per persoon vanaf 13 jaar. 

  *prijzen inclusief  2 drankjes (€ 1,50 per consumptie aan de bar; fris en bier) 

----Zorg dat je erbij bent!!---- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NaamNaamNaamNaam    LeeftijdLeeftijdLeeftijdLeeftijd    Adventure (€Adventure (€Adventure (€Adventure (€8,008,008,008,00))))    BBQ ( € 7,BBQ ( € 7,BBQ ( € 7,BBQ ( € 7,----    / € 9,/ € 9,/ € 9,/ € 9,----))))    BedragBedragBedragBedrag    
Lid:     € 
Gezinslid:    € 
Gezinslid:    € 
Gezinslid:    € 
Gezinslid:     
   Totaalbedrag: € 
 

Telefoonnummer lid:  ………………………………………………..      


