Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden en ouders van leden,
In deze vierde nieuwsbrief van dit seizoen willen wij u vanuit het bestuur weer informeren over een
aantal zaken.
Bestuurlijk nieuws
Zoals gemeld hebben we geen groen licht kunnen krijgen voor het oprichten van een nieuwe
sportvereniging in Heerenveen voor gymnastiek, turnen en trampolinespringen. De nieuwe
vereniging zou ontstaan vanuit WIK-FTC en CSC’45, waar beide besturen ervan overtuigd waren (en
nog steeds zijn) dat dit voor de toekomst van deze sporten in Heerenveen de enige optie zou zijn. De
leden van WIK-FTC hebben op de ingeplande Bijzondere Ledenvergadering unaniem voor gestemd.
Helaas is het door de leden van CSC’45 niet breed ondersteund en is het voorstel daar met een
overmacht tegengehouden. Wij betreuren dit ten zeerste, maar moeten uiteraard de keuze
respecteren.
Als bestuur van WIK-FTC willen wij u wel bedanken voor het unaniem ondersteunen van de
voorgenomen plannen, maar we kunnen deze dus niet ten uitvoer brengen.
Dit betekent dat we als WIK-FTC blijven bestaan en we weer vol gas gaan geven om dit zo goed
mogelijk te gaan doen. Financieel hebben we gelukkig geen problemen, we kunnen ook dit seizoen
weer wat reserves bijschrijven op onze spaarrekening.
Maar...het betekent wel dat we daarmee ook terugvallen op het normale aftreedschema van de
bestuursleden. Een aantal daarvan zijn al langer doorgegaan, om de weg naar de nieuwe vereniging
te ondersteunen. Dit heeft daarmee wel als gevolg dat na dit seizoen het volledige bestuur tijdens de
volgende ALV op woensdag 17 april aftreedt.
We zijn daarmee dus gestart met het zoeken naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. Uiteraard
zijn de huidige bestuursleden bereid om de nieuwe bestuursleden zoveel mogelijk informatie en hulp
te bieden bij de opstart. Hierbij dus nogmaals de oproep voor bestuurs- en commissieleden. Draagt u
WIK-FTC een warm hart toe en bent u bereid om hiervoor de handen uit de mouwen te steken,
neemt u dan contact met één van de huidige bestuursleden op. We kunnen dan kijken waar uw
interesse ligt en wat u daarmee voor WIK-FTC kunt betekenen. Bestuurlijke ervaring is natuurlijk
handig, maar als u dat niet heeft is dat ook prima. Iedereen is een keer begonnen en het komt samen
altijd goed. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een organisatie opzet, met daarin ook een overzicht
van de nodige functies. Dit model kan natuurlijk naar eigen inzicht van het nieuwe bestuur aangepast
worden.

We zijn blij te kunnen mededelen dat we met Mirjam van Rheenen een nieuw bestuurslid technische
zaken hebben kunnen vinden. Mirjam heeft aangegeven te willen stoppen met het geven van
training, maar wel een rol te willen blijven spelen binnen WIK-FTC. Na een aantal gesprekken gaat
Mirjam volgende seizoen dus toetreden tot het WIK-FTC bestuur als bestuurslid Technische Zaken én
gaat daarbij de functie van WIK-FTC Hoofd Trainer vervullen. Daarmee komt, in goed overleg
natuurlijk, de rol van Thijs van Loenen als hoofdtrainer Heren te vervallen. Thijs blijft als trainer
binnen de heren groep natuurlijk actief. We willen zowel Thijs als Mirjam enorm bedanken voor de
inspanningen die ze de laatste jaren hebben gedaan voor WIK-FTC en zijn erg blij met de nieuwe
invulling voor het komende seizoen en verder.
Daarnaast zijn we inmiddels ook in contact met een mogelijke invulling voor de rol van voorzitter.
Ook dat hopen we op korte termijn definitief te kunnen mededelen. We hopen dat we hiermee al
een mooie start hebben kunnen maken voor de invulling van het nieuwe bestuur, met haar
vrijwilligers die daarbij horen en ook nog aangevuld moeten worden.
We zien u graag op de volgende algemene ledenvergadering op woensdag 17 april, waarvoor de
uitnodiging in deze nieuwsbrief opgenomen is. We vertrouwen erop dat er dan een zo compleet
mogelijk nieuw bestuur voorgesteld kan worden. We moeten ons wel realiseren dat het huidige
bestuur werkelijk aftreedt.
Werner Bosman | voorzitter WIK-FTC
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij willen we graag de ALV bij jullie onder de aandacht brengen. Deze zal gehouden worden op
woensdag 17 april aanstaande. De locatie is in het Sportbreak Café boven achter de turnhal, aanvang
19:30 uur. Zet deze datum vast in uw agenda, de officiële uitnodiging met agenda volgt z.s.m. nog
per mail.
Financiën
Vanuit de penningmeester niet veel bijzonderheden op dit moment. Op de komende ALV zullen de
financiële cijfers over 2018 worden gepresenteerd. Het is gebruikelijk dat de kascontrolecommissie
deze cijfers voorafgaand aan de ALV beoordeeld en hier op de ALV verslag van doet. De afspraak met
de tijdens de najaar ALV gevormde kascontrolecommissie is inmiddels gemaakt.

Turnen Heren
Het wedstrijdseizoen is inmiddels in volle gang en de eerste medailles en persoonlijke successen zijn
al behaald. Onze jongste jongens hebben voor het eerst een wedstrijd geturnd met alle spanning die

daarbij komt kijken en dit heeft zelf al een Fries Kampioen opgeleverd en meerdere podiumplaatsen!
Iedereen veel succes bij het vervolg van de wedstrijden! Zoals tijdens de ALV al aangekondigd
hebben de 3 jongens die in de categorie jeugd/junioren van CSC mee ons trainen sinds het begin van
dit seizoen uiteraard bericht van ons ontvangen dat ze, ondanks de teleurstellende uitslag over het
samengaan van beide verenigingen, welkom blijven om bij ons mee te trainen. En dat doen ze dan
ook met enthousiasme.
Turnen Dames
Ook de dames is het wedstrijdseizoen weer begonnen, en de eerste successen zijn daar alweer
behaald. Het uitstapje naar zuid Frankrijk is voor herhaling vatbaar, er werd een derde prijs mee naar
huis genomen door Welmoed Kramer op de meerkamp. We gaan proberen volgend jaar weer een
internationale wedstrijd te bezoek, en mogelijk dat er dan meer dames mee kunnen.
Nu de samenwerking tussen de beide vereniging eerst op de lange baan is geschoven, gaan we toch
kijken naar nieuwe turnpakjes voor het volgende seizoen wij houden jullie op de hoogte.
Gymnastiek
Helaas hebben we voor de gymnastiek op de donderdagmiddag nog geen vervanging kunnen vinden.
Mocht u een trainer/trainster kennen die een nieuwe uitdaging zoekt, meldt dit dan bij info@wikftc.nl
Wet bescherming persoonsgegevens
Zoals eerder beloofd zou er een mailing komen omtrent de AVG wetgeving. Tot mijn spijt moet ik
bekennen dat dit nog niet geregeld is. Dus hierbij een oproep, is er iemand binnen de vereniging die
dit op zich wil nemen. Dit dan even kenbaar maken bij Klaas Kramer klaaskramer@wik-ftc.nl
Acties / evenementen
Poeisz sponsoractie.
Via deze nieuwsbrief nogmaals de oproep om de komende weken boodschappen bij de Poiesz
supermarkt in Heerenveen te blijven doen en vooral de wekelijkse aanbiedingen met sponsormunten
te kopen. Als het goed is ontvangt u wekelijks een overzicht met de aanbiedingen. Bedankt voor de
vele munten die al zijn verzameld, we hopen samen met u de koppositie te kunnen blijven
behouden!

Sponsoring
We 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 betaald 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.
Op de website vindt u informatie over sponsoring, vragen kunt u stellen via sponsoring@wik-ftc.nl
Oproep bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers
Zoals in deze nieuwsbrief beschreven, treedt het voltallig bestuur na de komende ALV-vergadering af.
Een nieuw bestuur zal dus geïnstalleerd moeten worden. Onderstaand het voorgenomen
organisatiemodel, waar de benodigde functies in omschreven staan.

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, dan zij we dringend op zoek naar extra
ondersteuning.
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 blijven 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.
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

