Nieuwsbrief augustus 2019

!

Beste leden en ouders van leden,
In deze eerste nieuwsbrief vlak voor de start van het nieuwe seizoen willen wij u vanuit
het bestuur informeren over een aantal zaken.
Nieuws van het bestuur
De vakantie zit erop en het seizoen kan weer beginnen. We hebben de eerste vergaderingen als bestuur alweer achter de rug en we kunnen het seizoen weer starten met alle
groepen. Van Keep Fit tot Trampolinespringen en van Peuters tot Turnen Dames. We hebben een aantal nieuwe gezichten binnen de vereniging en zij zullen zich verder op in de
nieuwbrief voorstellen.
Ook zijn wij als bestuur blij te kunnen melden dat Brigitte Spierings zich heeft gemeld voor
de functie van penningmeester. Zij zal in eerste instantie het penningmeesterschap overnemen van Aiske van Aalsum en zich in de eerstvolgende ledenvergadering verkiesbaar
stellen.
Daarnaast blijven we, net als vele andere verenigingen, nog steeds op zoek naar mensen
die een ondersteunende rol willen vervullen voor onze vereniging. Daar gaan we ook dit
seizoen actief mee aan de slag. Dus schroom niet om eens het gesprek aan te gaan met
één van de bestuursleden om te kijken wat mogelijk is.
Wij hebben het volste vertrouwen dat volgend seizoen wederom een mooi en succesvol
seizoen gaat worden, waarbij we natuurlijk de steun en inbreng van iedereen goed kunnen
gebruiken.
Aizo Spijkstra | voorzitter WIK-FTC
aizospijkstra@wik-ftc.nl

Financiën
Wij willen uw aandacht blijven vragen voor de contributie-inning. Helaas zijn er maandelijks nog steeds een aantal storneringen, wat onze ledenadministratie veel extra werk
bezorgt en extra kosten oplevert. De contributie wordt maandelijks geïnd in de eerste
week van de maand. Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening? Bijgaand de
nieuwe contributietabel, zoals vastgesteld in de afgelopen ALV, welke per september 2019
zal gaan gelden. De contributie wordt in 12 maanden per jaar geïnd en is exclusief bondscontributie.

Contributietarieven per 1 september 2019
Uren per week

Bedrag per maand

1

€ 21,05

1,5

€ 26,40

2

€ 31,75

2,5

€ 37,00

3

€ 47,25

3,5

€ 53,25

4

€ 59,10

4,5

€ 65,00

5

€ 70,95

5,5

€ 76,90

6

€ 82,80

6,5

€ 88,75

7

€ 94,65

7,5

€ 100,50

8

€ 106,50

8,5

€ 112,40

9

€ 118,30

9,5

€ 124,25

10

€ 130,20

10,5

€ 136,10

11

€ 142,00

11,5

€ 147,90

12

€ 153,80

12,5

€ 159,75

13

€ 165,60

13,5

€ 171,45

14

€ 177,30

14,5

€ 183,15

15

€ 189,00

15,5

€ 194,85

16

€ 200,70

16,5

€ 206,55

Tarieven peutergym (tarief sept. t/m dec.)
Peuters (2 t/m 4 jaar)
Lessen per blok

Bedrag per blok

6

€ 21,60

7

€ 25,20

8

€ 28,80

9

€ 32,40

Wet bescherming persoonsgegevens
Binnenkort ontvangen alle leden een brief met informatie hierover, waarin tevens om
toestemming wordt gevraagd voor het publiceren van foto- en filmmateriaal op de website, Instagram en Facebook.
Turnen Heren en Dames
Turnen heren heeft een stap gemaakt naar verdere ontwikkeling. Voor een aantal sporters
is er nu de mogelijkheid om 4x per week te gaan trainen! Een aantal turners deed dat vorig
seizoen al als proef. We hopen dat we deze ontwikkeling door kunnen zetten binnen dit
seizoen. De aanmeldingen van jonge sporters stromen binnen.
Bij turnen dames verwelkomen we 2 nieuwe trainers:

Ik ben Céline Meijer, ik ben 20 jaar en heb het CIOS gedaan.
Vanaf komend seizoen ben ik de trainster van
de voorbereidingsgroep met de pre instappers.
Ook ga ik lessen geven aan de peuters en kleuters!

Hallo, ik ben Denise en ben 22 jaar. Ik volg nu mijn opleiding op het CIOS
en heb 2 jaar stagegelopen bij WIK-FTC. Wellicht zullen velen van jullie
mij dus al wel kennen van gezicht. Ik heb erg veel zin in het aankomende seizoen, en vind het leuk om jullie allemaal wat beter te leren kennen!

Voor deze groepen zijn wij nog opzoek naar een coördinator. Ben je benieuwd? Neem dan
contact op met mirjamvanrheenen@wik-ftc.nl
Trampolinespringen
Er lopen al een tijdje gesprekken met TSH om te kijken of zij kunnen aansluiten bij de afdeling trampolinespringen van WIK-FTC. We gaan dit seizoen onderzoeken of dit voordelen

voor beide verenigingen kan hebben. Er is ondertussen een gezamenlijke intentieverklaring
opgesteld, waarin staat beschreven dat we afspraken voor komend seizoen gaan maken
wat betreft groepsindeling, contributie en financiën. We houden u hiervan op de hoogte in
de nieuwsbrieven.
Ook hebben wij een nieuwe trainster in ons midden: Jacqueline Klaver, wij stellen haar in
de volgende nieuwsbrief aan u voor! Verder kunnen we melden dat Tanja Oosting weer terug is na een lange periode van zwangerschapsverlof en ziekte. Gelukkig is zij nu zover
hersteld dat ze de trainingen weer kan oppakken. Welkom terug!
Gymnastiek
Bij de gymnastiekgroepen is een nieuwe groep voor kleutergym op vrijdagmiddag van 14.30
tot 15.30 uur in de gymzaal van Het Vogelnest. Celine Meijer gaat deze groep leiden.
De bestaande gymnastiekgroepen in De Spil zijn verplaatst van dinsdag naar woensdag,
omdat we daarvoor een nieuwe gymjuf (Gaby Stienstra) hebben. De tijden zijn wel gelijk
gebleven (14.30-15.30 uur kleuters, 15.30 tot 16.30 uur kinderen van schoolgroep 3 en 4,
16.30 tot 18.00 uur kinderen van schoolgroep 5 tot 8). Deze laatste groep is meer op turnen gericht.
Ook de peutergym-groepen zijn uitgebreid: er is een nieuwe groep op vrijdagochtend van
9.00 tot 9.45 uur in de speel-/gymzaal van basisschool de Buitenkans.
Hoi! Ik ben Gaby Stienstra en ik ben een nieuwe trainster bij WIK-FTC. Iedere woensdag zal ik te vinden zijn in de gymzaal van de Spil. Hier heb ik
vorig jaar als gymjuf stage mogen lopen op CBS de Burcht en OBS het Slingertouw. Ik ben 24 jaar oud en ik woon/studeer in Groningen. Ik ben opgegroeid in Harlingen, dus daar ben ik ook nog regelmatig te vinden. Naast
het geven van de gymlessen geef ik in het weekend zwemles. Doordeweeks ben ik nog aan het studeren aan de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO). Over een half jaartje hoop ik hier mee klaar te zijn!
Acties/ evenementen
Op 14 september gaat de Grote Club Actie weer los. Dit jaar doet WIK-FTC
ook weer mee. Zorgen jullie dat we dit jaar meer loten verkopen dan vorig jaar? Veel succes allemaal.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is zoals al eerder genoemd nieuw leven ingeblazen. Zij gaan bekijken
of de sponsorinkomsten voor WIK-FTC kunnen worden verhoogd. 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?
Sponsorkliks
Wist u dat u met SponsorKliks eenvoudig zelf een financiële bijdrage kunt leveren aan WIKFTC, 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 Sponsor-

Kliks.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! Op onze website is
een aparte knop voor SponsorKliks te vinden.
Gebruik de volgende link voor WIK-FTC: https://www.sponsorkliks.com/products/
shops.php?club=7207
Vriendenloterij
Wist u dat u WIK-FTC ook kunt sponsoren door lid te worden van de Vriendenloterij? Als u
al lid bent, kunt u ons steunen door uw lot te koppelen aan WIK-FTC. Een lot kost EUR
13,75 per trekking (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!

Vanaf 26 augustus zijn de eerste trainingen weer gestart en wij wensen iedereen dan ook
een heel sportief, succesvol en leuk seizoen toe!
Sportieve groet, Bestuur WIK-FTC

