
 

 

Nieuwsbrief mei 2019 

 

 

Beste leden en ouders van leden, 

In deze vijfde nieuwsbrief van dit seizoen willen wij u vanuit het bestuur weer informeren over een 

aantal zaken. 

 

Nieuws van het bestuur 

De aftredende leden van het bestuur zitten in de afrondende fase van hun werkzaamheden, zodat ze 

aan het einde van het seizoen hun taken kunnen neerleggen. We waarderen hun grote inzet van af-

gelopen jaren. Nogmaals hartelijk dank daarvoor! Op zondag 30 juni tijdens de seizoenafsluiting zul-

len we op een passende wijze afscheid van hun nemen. 

 

De nieuwe bestuursleden hebben het stokje overgenomen en zijn vol goede moed en met een frisse 

blik aan de slag gegaan. Helaas is het bestuur nog niet volledig. Dit is echter wel noodzakelijk om het 

voor de huidige bestuursleden werkbaar te houden. Hierbij dus nogmaals de oproep voor bestuursle-

den. Tijdens Algemene Ledenvergadering van 17 april jl. zijn er drie bestuursleden gekozen. Het be-

stuur ziet nu als volgt uit: 

voorzitter:     Aizo Spijkstra 

secretaris:     vacature 

penningmeester:    vacature 

bestuurslid Technische zaken:   Mirjam van Rheenen 

bestuurslid Algemene zaken:   Klaas Kramer 

bestuurslid Vrijwilligers:   vacature 

 

We zijn op zoek naar minimaal 2 nieuwe bestuursleden (secretaris en penningmeester). Deze func-

ties zullen ingevuld moeten worden om tot een volwaardig bestuur te komen. Uiteraard zijn de aftre-

dende bestuursleden bereid om de nieuwe bestuursleden zoveel mogelijk informatie en hulp te bie-

den bij de opstart.  

Draagt u WIK-FTC een warm hart toe en bent u bereid om hiervoor de handen uit de mouwen te ste-

ken of weet u iemand die geschikt is, neemt u dan contact met één van de huidige bestuursleden op. 

We kunnen dan een oriënterend gesprek voeren over de functies en wat er van een bestuurslid 

wordt verwacht. 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.  

 

Daarnaast zijn we druk bezig met in kaart brengen van de verschillende vrijwilligersfuncties binnen 

WIK-FTC. Ook zijn we bezig om op papier te zetten welke taken en tijdsinvestering horen bij de ver-

schillende vrijwilligersfuncties. Zo weten de leden of ouders van leden wat van hen verwacht wordt, 



 

 

zodra ze een functie op zich nemen. Te denken valt aan lid van de activiteitencommissie, redactie 

van nieuwsbrief, jurylid, enzovoort. 

Wilt u zich al aanmelden voor een vrijwilligersfunctie, laat dit dan weten aan één van de bestuursle-

den.  

 

Met elkaar zullen we de schouders er onder moeten zetten om te zorgen dat we de vereniging draai-

ende kunnen houden. We zijn ervan overtuigd dat we dit met alle leden kunnen bewerkstelligen. 

 

Aizo Spijkstra | voorzitter WIK-FTC 
aizospijkstra@wik-ftc.nl  
 

Voorstellen van bestuursleden 
 
Aizo Spijkstra (voorzitter) 
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering ben ik verkozen door de leden tot voorzitter. Tijd 
om mij even voor te stellen.  
Van huis uit ben ik opgegroeid met gymnastiek/ turnen doordat mijn vader lesgaf aan verschillende 
verenigingen. Daardoor ben ik ook de ALO gaan doen omdat sport mij erg trok. Na de ALO heb ik de 
PABO gedaan en daarna ben ik leerkracht in het basisonderwijs geworden. Op dit moment geef ik les 
aan groep 7/8 op De Boarne in Aldeboarn. 
Samen met mijn vrouw en 2 zonen woon ik al jaren met veel plezier Heerenveen. Een mooie plaats 
waar heel veel aan sport wordt gedaan en dat bevalt mij als sportliefhebber wel. 
Doordat onze jongste zoon is gaan turnen ben ik betrokken geraakt bij WIK-FTC. Na een jaar rond ge-
keken te hebben bij WIK-FTC, vond ik het wel tijd om wat te gaan doen voor de club. Ik had verno-
men dat ze zaten te springen om bestuursleden en zodoende heb ik contact opgenomen met Werner 
Bosman voor een oriënterend gesprek. Ik ben toen enthousiast geraakt ondanks dat we nog voor 
vele uitdagingen staan. Ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen bij deze mooie vereniging.  
 
Mirjam Van Rheenen (bestuurslid Technische Zaken) 
De meeste van jullie zullen mij al wel kennen, maar voor wie mij nog niet kent…   
 
Na het behalen van mijn CIOS-diploma ben ik +/- 15 jaar geleden gestart met lesgeven bij de disci-
pline turnen dames binnen WIK-FTC. Naast mijn eerste jaren als trainster heb ik de opleiding fysio-
therapie gevolgd, waarna ik mijn werkweek heb gecombineerd met het training geven. Samen met 
mijn vriend Bryan, zijn we beland in fase 2 van het huisje, boompje en beestje verhaal. Begin Juni 
verwachten wij een zoon, en dus heb ik ervoor gekozen om tijdelijk mijn trainerschap stop te zetten. 
Aangezien de club mijn tweede huis is, ga ik verder als bestuurslid Technische zaken, en hoop ik een 
mooie lijn voor de sporters en trainers uit te kunnen zetten.  
 
Klaas Kramer (bestuurslid Algemene zaken) 

 

Ik loop al een tijdje mee in het bestuur als secretaris en mijn termijn als bestuurslid was eigenlijk al 

verstreken. Maar omdat er meerdere bestuursleden aan het eind van hun periode zaten en niet 

meer verkiesbaar waren, heb ik besloten om mij voor nog een termijn verkiesbaar te stellen. Ik was 

tijdens de laatste ALV door ziekte verhinderd, maar ik heb begrepen dat ik er weer een termijn aan 

vast mag knopen Het liefst niet als secretaris dus wie voelt zich geroepen. Daar ik in mijn werkzame 

leven transport planner ben bij een van de grotere bouw logistieke vervoerders en een werkweek 

mailto:aizospijkstra@wik-ftc.nl


 

 

van 50 uur geen uitzondering is. Kan je begrijpen dat er niet veel tijd overblijft. Maar ik doe het graag 

en dan kost het niet al te veel moeite om nog wat tijd vrij te maken.  

 

Financiën 

Vanuit de penningmeester op dit moment niet heel veel nieuws. Wel willen wij uw aandacht blijven 

vragen voor de contributie-inning. We zien helaas het aantal storneringen stijgen, wat onze ledenad-

ministratie veel extra werk bezorgd.  De contributie wordt in 12 maanden per jaar geïnd, in de eerste 

week van de maand en is exclusief bondscontributie. 

Met het wedstrijdseizoen in volle gang zullen wij ook met enige regelmaat de wedstrijdgelden bij u 

innen. U krijgt voorafgaand aan het innen van het wedstrijdgeld een mail van het wedstrijdsecretari-

aat met een aankondiging. Omdat de facturen van de KNGU soms wat langer op zich laten wachten, 

kan het voorkomen dat we het wedstrijdgeld voor meerdere wedstrijden in 1x bij u innen. Afhanke-

lijk van het aantal wedstrijden waaraan een lid heeft deelgenomen kan het bedrag hiervan oplopen. 

Wil u daar rekening mee houden en zorgen voor voldoende saldo op uw rekening?   

Even voor de statistieken, 

Wist u dat de atleten van WIK behoorlijk aan de weg timmeren, getuige de behaalde finaleplaatsen 

voor de div NK's , 

Bij de dames 4x meerkampfinales en 6 toestelfinales 

Bij de heren 13x meerkampfinales en 35 toestelfinales 

 

 

 

Turnen Heren 

Het wedstrijdseizoen is nog in volle gang en vele medailles, persoonlijke successen en finaleplaatsen 

zijn reeds behaald. Iets waar jullie trots op mogen zijn. Voor degene die de finale (regionaal of lande-

lijk) nog mogen turnen heel veel succes! En voor alle overige jongens veel plezier met het trainen van 

nieuwe elementen voor komend jaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de indeling 

voor komend seizoen. Zodra die gereed is zullen wij jullie daarover informeren. 

Turnen Dames 

Naast de reguliere KNGU-wedstrijden doen de dames ook vaak mee aan toernooien. Zo ook dit sei-

zoen, en met resultaat! Medailles waren er voor Eline, Welmoed, Evelijn, Milou en Lieke in Nijmegen. 

Daarnaast Heeft Mirjam in Nîmes (Frankrijk) het zilver weten te pakken op de meerkamp. Een aantal 

turnsters binnen de club hebben hun hoogst haalbare wedstrijd dit seizoen behaald! Inmiddels zijn 

de Friese Kampioenschappen achter de rug met knappe prestaties van Sara, Anna, Jill en Joy.  Femke 

Pander heeft dit weekend haar Bonds finale geturnd met een knappe 4e plaats op sprong en een 28e 

plaats op de meerkamp. Evelijn (2e op 1/2 finale en geplaatst voor de meerkamp), Dané (meerkamp 



 

 

en balk finale), Mila (Meerkamp, balk, brug, vloer finale) en Lieke (meerkamp en balk finale), zijn de 

aankomende weken nog fanatiek aan het trainen voor hun Bonds finale.  

Trampolinespringen 

Bij de laatste plaatsingswedstrijden in Zuid Laren hebben Marrit 

ter Schuur ( derde divisie junior meisjes) en Myka de Haan en 

Herre Brijder ( derde divisie jeugd 2 jongens) zich geplaatst voor 

het NK! 

Het afgelopen jaar zijn er veel kinderen begonnen met trampoline-

springen, inmiddels hebben we in totaal 6 volle recreatiegroepen. In overleg met de trainers kunnen 

kinderen overstappen naar de wedstrijdgroep. Dit betekend wel dat je dan twee keer per week ( in 

totaal 4 uur) gaat trainen. De wedstrijdspringers hebben verdeeld over het jaar 5 plaatsingswedstrij-

den waarbij je je uiteindelijk kunt plaatsen voor het NK.  

 

 

Gymnastiek 

Op zaterdag 29 juni vindt de jaarlijkse uitreiking van het nijntje Beweegdiploma plaats. Tijdens een 

extra feestelijke gymnastiekles zullen de kinderen aan de ouders laten zien wat ze de afgelopen peri-

ode hebben geleerd.  De uitreiking vindt plaats om 16:00 uur in de sportzaal van de Spil.  Alle kin-

deren die hiervoor in aanmerking komen hebben hier inmiddels bericht van gehad. We nodigen alle 

ouders/verzorgers, opa’s en oma’s van harte uit om aanwezig te zijn bij de deze feestelijke uitreiking. 

 

 

Ouderbijeenkomst Trampolinespringen, Turnen dames en heren op 27 mei  



 

 

Uitnodiging voor de ouderbijeenkomst voor de disciplines trampolinespringen, turnen dames en tur-

nen heren. Deze wordt gehouden op maandag 27 mei 20.00 uur tot ca 21.00 uur in het Sportbreak-

café boven bij de tribunes van de turnhal. Tijdens de bijeenkomst krijg je algemene informatie m.b.t. 

het komende seizoen. Daarna is er de mogelijkheid om te kiezen uit een van de workshops!  

 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Zoals eerder beloofd zou er een mailing komen omtrent de AVG wetgeving. Tot mijn spijt moet ik be-

kennen 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 

Seizoenafsluiting zondag 30 juni 

Op zondagmiddag 30 juni willen we met alle leden en ouders het seizoen afsluiten. De afsluiting zal 

in het teken staan van afscheid nemen van bestuursleden en trainers, maar ook het huldigen van 

kampioenen. Over de invulling worden jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. 

Poeiszactie 

De poeiszactie is geëindigd met een mooi bedrag van EUR 1.062! Iedereen die zich rond gegeten 

heeft aan gevulde koeken, roombroodjes, appels en mandarijnen heel erg bedankt! Vanuit de 
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poeiszactie hebben we 100 pakken gevulde koeken gesponsord gekregen die we nu nog met zijn al-

len willen verkopen om zo de kas van de vereniging nog meer aan te vullen. Bij alle trainingen is een 

intekenlijst rondgegaan maar helaas is het tot op heden nog niet gelukt om de 100 pakken te verko-

pen. Als iedereen 1 of 2 pakjes koeken afneemt dan zijn we er al. We willen jullie hierbij nogmaals 

oproepen om bij de trainer door te geven hoeveel pakjes koeken jullie willen afnemen. Met een ver-

eniging van meer dan 400 leden moet het toch lukken om 100 pakken gevulde koeken te verkopen! 

 

Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen. De sponsorcommissie bestaat uit 4 leden: Ferry de 
Rooij, Mettje van der Werf, Baukje Brugman en Jan Nico van Aalsum. Zij gaan bekijken of de sponsor-
inkomsten voor WIK-FTC kunnen worden verhoogd. Door sponsoring wordt het mogelijk om wat ex-
tra’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 
 
Sponsorkliks 

Wist u dat u met SponsorKliks eenvoudig zelf een financiële bijdrage kunt leveren aan WIK-FTC, zon-

der 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 Weh-

kamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van het aan-

koopbedrag 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 Spon-

sorKliks.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 pro-

fiteert WIK-FTC hier direct van!  

Gebruik de volgende link voor WIK-FTC: https://www.sponsorkliks.com/pro-

ducts/shops.php?club=7207 

Clubkleding 

De kledingcommissie buigt zich op dit moment over een (nieuwe) kledinglijn voor de vereniging. 

Hierdoor is het binnenkort mogelijk om gesponsorde clubkleding en accessoires te kopen. Mochten 

jullie ideeën of tips hebben, meld je dan bij het bestuur.  

Meer informatie binnenkort op de website en in de nieuwsbrieven. 

Vriendenloterij 
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Wist u dat u WIK-FTC ook kunt sponsoren door lid te worden van de vriendenloterij (of als u al lid 

bent uw lot te koppelen aan WIK-FTC). Een lot kost EUR 13,75 per trekking (en er zijn 14 trekkingen 

per jaar) en u maakt kans op mooie prijzen! De vereniging ontvangt voor ieder lot EUR 6,85.  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! 

 

 

 

Sportieve groet,  Bestuur  WIK-FTC 


