
Nieuwsbrief oktober 2018 

 

 

Beste leden en ouders van leden, 

In deze tweede nieuwsbrief willen wij u vanuit het bestuur weer informeren over een aantal zaken. 
 
Bestuurlijk nieuws 

Alle sporters zijn alweer volop gestart na de zomervakantie. Ook de vrijwilligers van WIK-FTC zijn 
allang weer aan de slag. We doen dit helaas nog steeds met te weinig mensen. Af en toe meldt zich 
iemand die iets wil doen en daar zijn we erg dankbaar voor. Maar schroom niet om je alsnog even te 
melden om bij te dragen aan onze mooie WIK-FTC vereniging. 
 
Ook zijn we weer verder gegaan met de voorbereidingen i.v.m. het voorgenomen samengaan van de 
beide Heerenveense Turnverenigingen. De voortgang daarvan zullen we via deze nieuwsbrieven in de 
loop van het seizoen laten weten.  
 
We gaan ervan uit dat het weer een mooi seizoen wordt, maar er zullen ook weer uitdagingen 
tevoorschijn komen. Al genoemd het aantal vrijwilligers, maar ook een langzaam teruglopend aantal 
leden wat weer aandacht moet hebben. Nieuwe leden werven zal aandacht moeten krijgen, maar 
daarbij dan ook direct weer een zorg om een goede trainer of trainster voor een groep te krijgen. 
 
We zien u graag op de volgende algemene ledenvergadering, waarvoor de aankondiging in deze 
nieuwsbrief opgenomen is. 
 
Werner Bosman | voorzitter WIK-FTC 

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 

Hierbij willen we graag de ALV bij jullie onder de aandacht brengen. Deze zal gehouden worden op: 
maandag 12 november aanstaande. De locatie is in het sportbreak café boven achter de turnhal, 
aanvang 19.30 uur. Zet deze datum vast in uw agenda, de uitnodiging volgt z.s.m. deze of uiterlijk 
begin volgende week. 

 

Financiën 

Op de komende ALV zal de begroting voor 2019 worden gepresenteerd. Het is gebruikelijk dat de 
kascontrolecommissie de begroting (en de jaarcijfers) voorafgaand aan de ALV beoordeelt en hiervan 
verslag doet op de ALV. Vanwege het vertrek van een van de leden van de kascontrolecommissie zijn 



wij dringend op zoek naar iemand, met financiële kennis en/of financiële achtergrond, die 2x per jaar 
een avond wil besteden aan het beoordelen van de financiën van onze mooie vereniging. Heeft u 
financiële ervaring en bent u bereid om 2 avonden per jaar van uw tijd te investeren, neem dan met 
spoed contact op  met de penningmeester via avanaalsum@gmail.com . 

 

Turnen Heren 

Het begin van de samenwerking tussen de beide Heerenveense Turnverenigingen is bij de afdeling 
turnen heren een feit! Een 3-tal jongens in de categorie jeugd/junioren van CSC’45 traint sinds het 
begin van dit seizoen met onze groep mee, waarmee de eerste stap is gezet. Verder wordt er hard 
getraind om wedstrijdfit te zijn voor dit seizoen en mooie resultaten te gaan neerzetten. Ook bij 
turnen heren geldt de zorg om goede trainers/trainsters en assistenten voor de groepen te krijgen. 
Mocht u toevallig een ervaren trainer/trainster kennen die een nieuwe uitdaging zoekt, meldt dit dan 
bij een van de trainers! 

 

Turnen Dames 

Bij de dames is de samenwerking nog niet gestart. Dus zijn we weer gestart waar we vorig seizoen 
geëindigd zijn. En de dames hebben er zin in. Er is een uitnodiging binnen gekomen om mee te doen 
aan een heuse internationale wedstrijd en wel in Nîmes, Zuid-Frankrijk. De trainsters zijn druk bezig 
om te kijken of dit haalbaar is. De betrokken dames hebben de informatiebrief al gehad. Wordt dus 
vervolgd.  

Daar de turnpakjes eigenlijk aan vervanging toe zijn, en we ons ook ervan bewust zijn dat we weer 
nieuwe pakjes nodig hebben als we samengaan met CSC’45, proberen we een tussenoplossing te 
vinden voor degenen die nog een wedstrijdpakje nodig hebben. We houden jullie op de hoogte. 

Zoals eenieder waarschijnlijk wel weet is Angeline van den Berg eind vorig seizoen gestopt als 
bestuurslid. Zij was verantwoordelijk voor turnen dames. Deze taak wordt nu ingevuld door Klaas 
Kramer als bestuurslid en door Fetsje Vliegendehond als coördinator voor het dames turnen. Fetsje 
doet dit al geruime tijd. 

 

Gymnastiek 

Helaas hebben we voor de gymnastiek op de donderdagmiddag nog geen vervanging kunnen vinden. 
Daarom zijn er voorlopig nog geen gymlessen in MFC de Akkers en in de Optimist. Mocht u toevallig 
een trainer/trainster kennen die een nieuwe uitdaging zoekt, meldt dit dan bij info@wik-ftc.nl.  

De peutergymlessen worden dit seizoen gegeven op de dinsdagochtend in de gym/speelzaal van 
basisschool De Buitenkans, aan de Fluessen 8 in Heerenveen. 

 

  



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. 

 

Acties / evenementen 

Grote Club actie  

Zoals u wel gemerkt heeft, is de Grote Club actie weer langs geweest. Er is met de verspreiding van 
de boekjes het nodige niet goed gegaan. Onze excuses daarvoor. Wat niet betekent dat we geen 
boekjes verspreid hebben, juist wel, maar niet iedereen heeft een boekje uitgereikt gekregen. Wil 
ieder die zijn/haar boekje nog niet ingeleverd heeft, dit zo spoedig mogelijk bij de trainer inleveren. 

 

Poiesz sponsoractie 

Wij hebben ons ingeschreven voor de Poiesz sponsor actie. Deze actie is speciaal bedoeld voor de 
jeugdleden. We hopen dat we worden ingeloot. Deze actie loopt van 11 februari tot 7 april 2019. Als 
het zover is attenderen we jullie hier natuurlijk op. En we hopen dat jullie de boodschappen bij de 
Poiesz supermarkt willen doen, in Heerenveen of je eigen woonplaats. De munten kun je meenemen 
naar Heerenveen en in de witte brievenbus van WIK-FTC doen. Wordt vervolgd. 

 

Herke, superheld van Heerenveen 

Dit is een muzikale happening in Sportstad Heerenveen, en wel op 24 en 25 november. Turn(st)ers 
van WIK-FTC zijn gevraagd om mee te doen. Aankondiging volgt. 

 

Sponsoring 

We willen wederom aandacht vragen voor de sponsoring van WIK-FTC. Door sponsoring wordt het 
mogelijk om wat extra’s te doen voor de leden! Wist u dat WIK-FTC ook een Club van 100 heeft, 
waarbij een sponsor EUR 100 per seizoen betaalt. En dat we de mogelijkheid hebben om voor een 
minimaal bedrag van EUR 25 (per seizoen) Vriend te worden van WIK-FTC om op die manier een 
steentje bij te dragen. Wist u dat de eerste pake en beppe hier al een leuke bijdrage voor hebben 
overgemaakt.  

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 of taken zijn we nog steeds op zoek naar versterking: 

Marketing: Bent u goed in het maken van flyers, posters etc., we zijn dringend op zoek naar extra 
ondersteuning. Zo zoeken we met spoed iemand die een poster voor ons kan maken/ontwerpen 
voor in de vitrine in de turnhal. 

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 activiteit aan het einde van het seizoen, etc. 

De sponsorcommissie: Contacten onderhouden met sponsoren, werven van sponsoren, uitvoeren 
van het vastgestelde sponsorbeleid van 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 voor 
wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de 
wedstrijden. 

Tenslotte is iedereen meer dan welkom om een bijdrage te leveren, dus als u tijd en zin heeft om een 
bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, dan horen wij dat graag! 

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 . 

 

Sportieve groet,  Bestuur  WIK-FTC 


