Nieuwsbrief oktober 2019

Beste leden en ouders van leden,
In deze tweede nieuwsbrief van het seizoen willen wij u vanuit het bestuur informeren over een aantal
zaken.
Nieuws van het bestuur
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het oude en nieuwe bestuur om de vereniging draaiende te houden. Na vele oproepen heeft dit helaas niet geleid tot genoeg bestuursleden of andere
commissieleden. In de praktijk komt het erop neer dat de penningmeester bezig is met het zoeken van
juryleden en contact heeft met Sportstad en gemeente over reservering van turnhal en gymzalen, bestuurslid Technische Zaken controleert of alle mailadressen goed staan op de site, de secretaris een
brug ophaalt en terugbrengt naar de zaal en de Grote Clubactie regelt, de voorzitter de taak van P&Oer op zich neemt. Al met al heel veel taken die niet met de functie van bestuursleden te maken hebben
en dat gaat ten koste van het plezier en heeft zijn weerslag op de gemoedstoestand van de bestuursleden. Het mag niet zo zijn dat bestuursleden er de brui aan gaan geven omdat het te veel werk is. Het
is namelijk wel zo dat een vereniging niet zonder bestuur kan.
We hebben de taken en functies inzichtelijk gemaakt en hopen dat de taken en functies zo compacter
zijn zodat er minder (tijds)druk wordt ervaren. Daarmee gaan we ervan uit dat er meer plezier uit het
vrijwilligerswerk wordt gehaald. En plezier geeft energie!
Daarnaast heb ik binnen het bestuur aangegeven om op korte termijn te stoppen als voorzitter. Sinds
begin dit seizoen is onze zoon niet meer lid van WIK-FTC. Graag komen we in contact met de opvolger
die het stokje over wil nemen en leiding wil geven aan een enthousiast bestuur. Er is alle ruimte om
een paar keer mee te vergaderen om te kijken of het wat is. Dat geldt ook voor de andere functies
binnen het bestuur. Schroom niet om het gesprek aan te gaan met een van de bestuursleden.
We realiseren ons dat veel mensen het druk hebben, maar we denken dat als we het met zijn allen
gaan doen, we een heel eind komen om een bloeiende vereniging te blijven behouden. Een functie
delen met zijn tweeën behoort zeker tot de mogelijkheden. Graag willen we alle leden of ouders van
leden van gymnastiek tot trampolinespringen en van Keep Fit tot turnen dames betrekken bij de vereniging.
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!´
We hebben nog wat taken/ functies te vullen.
-voorzitter (leidinggeven aan het bestuur, vertegenwoordiger van de vereniging, draagt zorg voor bestuursbesluiten)
-secretaris (zorgt voor algehele administratie, m.u.v. de financiële administratie, maakt notulen van
vergaderingen, draagt zorg voor afhandelen van binnengekomen e-mails)
-algemeen bestuurslid (levert een bijdrage aan activiteiten van het bestuur, inzetbaar voor acties en
projecten zoals uitvoering, verenigingsjubileum, organiseren van wedstrijden)

-ledenadministratie (een back-up van de ledenadministrateur, inschrijven van nieuwe leden, verwerken
van mutaties t.a.v. leden in de ledenadministratie)
-juryleden (een aantal dagdelen per jaar voor WIK-FTC jureren bij wedstrijden, volgen van jurycursussen (afhankelijk van de discipline enkele avonden en thuis via internet of alleen via internet))e4
-coördinator Turnen Heren (aanspreekpunt voor trainers en bestuurslid technische zaken voor het
regelen van kleine zaken voor Turnen Heren, aanspreekpunt voor ouders en potentiële nieuwe leden)
-ondersteuner bestuur P&O (zorgt voor arbeidsovereenkomsten trainers, contactpersoon trainers van
Sport Fryslân, contactpersoon Sport Fryslân, vrijwilligersovereenkomst v/d trainers opmaken)
-wedstrijdsecretariaat turnen dames (aan trainers doorgeven van data van wedstrijden en data waarop inschrijvingen openen en sluiten, aanmelden en/of afmelden van leden voor wedstrijden en bevestiging sturen aan de trainer, aanvragen van (nieuwe/verlenging) wedstrijdpaspoorten)
Iedereen is 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@wikftc.nl.

Tenslotte merken we dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken en dat er soms ook fouten
worden gemaakt in beslissingen of communicatie. Dit is helaas inherent aan het werken met vrijwilligers welke naast hun drukke baan proberen de vereniging een handje te helpen. Wij als bestuur verwachten dat we elkaar hierin met respect benaderen.
Aizo Spijkstra | voorzitter WIK-FTC
aizospijkstra@wik-ftc.nl

Vooraankondiging ALV donderdag 28 november 2019
Hierbij willen we graag de ALV bij jullie onder de aandacht brengen. Deze zal gehouden worden op
donderdag 28 november. De locatie is het Sportbreak café. Dit is te vinden bij de tribunes van de turnhal. De aanvang is 19.30 uur. Zet deze datum vast in uw agenda, de uitnodiging volgt.

Financiën
Wedstrijdpaspoort
Voor een aantal turnsters en turners zijn onlangs nieuwe wedstrijdpaspoorten aangevraagd. Deze zijn
ook al binnen gekomen en de betreffende sporters/ ouders hebben het verzoek gekregen om een pasfoto (ca. 3,5 x 4,5 cm) in te leveren. De kosten van een wedstrijdpaspoort zijn € 15,15. Het bedrag
wordt via automatische incasso geïnd bij de eerstvolgende contributie-inning. Het wedstrijdpaspoort is
3 jaar geldig, zolang de sporter bij dezelfde vereniging en in dezelfde discipline aan wedstrijden blijft
deelnemen.

Vrienden van WIK-FTC
WIK-FTC heeft een club van vrienden, die meehelpen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat doen ze
door per jaar een bedrag van € 25,00 te doneren. Misschien een aardig idee voor pakes en beppes om
een steentje bij te dragen aan de vereniging van hun kleinkinderen.
Daarnaast kennen we de “Club van 100”, waarbij een sponsor € 100,00 per seizoen betaalt. Op de poster in het publicatiebord en op de deur van de Turnhal kun je zien wie al in de Club van 100 meedoen.
Informatie hierover bij de Sponsorcommissie of de penningmeester.
Trainingspakken
Dit seizoen zijn we aan nieuwe trainingspakken toe. De huidige sponsor heeft aangegeven te stoppen
na zeven jaar sponsoring. De kledingcommissie en sponsorcommissie zijn al druk bezig om het juiste
trainingspak uit te zoeken tegen een goede en betaalbare prijs. Nadere informatie volgt.
Turnen Heren en Dames
Sinds kort is een nieuw type van deelname aan de trainingen in de turnhal mogelijk: het knipkaartturnen. Turnsters van andere verenigingen die wel extra willen trainen, maar niet elke week kunnen of
willen komen, kunnen bij ons een knipkaart kopen voor 5 trainingen. Hiermee mogen ze 5x deelnemen
aan een training in de Epke Zonderland turnhal op zondagochtend van 9.00 tot 12.00 uur onder leiding
van Alex. Een turnster mag 1 proeftraining meedoen om van beide kanten te zien of het past. Daarna
dient ze per keer dat ze wil komen, tevoren te informeren of er een plek is in de groep op zondag. De
kaart kost € 75,00 en wordt per training afgetekend door de trainer. De eerste turnster met knipkaart
is al gestart!
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 overleg geweest tussen beide besturen, waar besproken is om trainingstijden en huur van trampolines te stroomlijnen, een gezamenlijke leerlijn trampolinespringen op
te stellen en te kijken welke consequenties het financieel heeft om samen te gaan. We blijven u hiervan op de hoogte houden in de nieuwsbrieven.
Even voorstellen
Ik zal mij even voorstellen, want vanaf dit seizoen kunt u mij als trainster treffen in de turnhal. Ik ben
Jacqueline Klaver, 23 jaar oud en ik kom uit Heerenveen. Vanaf mijn 6e t/m mijn 22e jaar heb ik altijd
met heel veel plezier in de wedstrijdgroep Trampolinespringen van WIK-FTC mogen trainen. Vorig jaar
ben ik gestopt met het beoefenen van deze superleuke sport omdat ik aan het afstuderen was als Fysiotherapeut, juli jl. ben ik dan ook afgestudeerd. Als leuke nieuwe uitdaging mag ik mijzelf vanaf dit
seizoen ook Trampoline trainster noemen.
Ik kijk er erg naar uit om de trainingen te gaan verzorgen. Hopelijk kan ik iedereen hetzelfde plezier
meegeven als ik altijd heb mogen ervaren bij het beoefenen van deze sport.
Ik sta te springen om te mogen beginnen!

Gymnastiek
De eerste 2 gymgroepen op woensdagmiddag in de Spil onder leiding van Gaby Stienstra groeien zodanig, dat er een derde gymgroep achteraan komt. Na de herfstvakantie gaat deze groep van start. De
sporters in de gymgroepen worden zoveel mogelijk naar leeftijd ingedeeld.
Groep 1, 14.30 tot 15.30 uur: schoolgroep 1 en 2
Groep 2, 15.30 tot 16.30 uur: schoolgroep 3 en 4
Groep 3, 16.30 tot 17.30 uur: schoolgroep 5 en hoger.
Oproep
We zoeken een aantal mensen die mee willen helpen om voor de verschillende gymnastiek-afdelingen
pittenzakjes te maken. Heeft u nog wat lapjes stevige katoen liggen en bent u handig met de naaimachine, meld u dan bij de coördinator gymnastiek Brigitte Spierings.
brigittespierings@wik-ftc.nl.
Acties/ evenementen
Grote clubactie
Als er nog boekjes met verkochte loten onder de leden zijn, dan dienen deze zo spoedig mogelijk te
worden ingeleverd. Dat kan in de witte brievenbus van WIK-FTC bij de turnhal of bij de trainer.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is zoals al eerdergenoemd 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. Ondertussen zijn we in gesprek met Sportstad om te kijken of we op een
prominente plek binnen Sportstad een sponsorbord kunnen plaatsen.
We zoeken nog wel nieuwe leden voor de sponsorcommissie. Voor informatie kunt u zich richten tot

sponsoring@wik-ftc.nl.
Sponsorkliks
Wist u dat u met SponsorKliks eenvoudig zelf een financiële bijdrage kunt leveren aan WIK-FTC, 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 SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert WIKFTC 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 € 13,75 per trekking (er zijn 14
trekkingen per jaar) en u maakt kans op mooie prijzen! De vereniging ontvangt voor ieder lot € 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!

