
 

 

Nieuwsbrief december 2019 

 

Beste leden en ouders van leden, 
In deze derde nieuwsbrief van het seizoen willen wij u vanuit het bestuur informeren over een aantal 
zaken. 
 
Nieuws van het bestuur 
Het jaar 2019 zit er alweer bijna op. Het is een bewogen jaar voor WIK FTC geweest. Naast de vele 
sportieve successen die we hebben gekend dit jaar, is de beoogde fusie met CSC '45 helaas niet door-
gegaan. Daarnaast zijn we na de zomervakantie grotendeels met een nieuw bestuur begonnen, door-
dat de meeste bestuursleden (na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten) aftredend en niet her-
kiesbaar waren. 
 
Gelukkig kunnen we ook melden dat, na de oproep in de vorige nieuwsbrief, verschillende mensen zich 
hebben aangemeld bij het bestuur voor een vrijwilligersfunctie. Daar zijn we als bestuur zeer blij mee. 
Helaas hebben zich nog geen mensen gemeld voor een bestuursfunctie. Zoals de meeste verenigingen 
zitten we hier wel om te springen. Graag komen we in contact met leden of ouders van leden die vrij-
blijvend een aantal bestuursvergaderingen willen bijwonen om te kijken of het wat is. Daarnaast vin-
den we het als bestuur belangrijk dat alle disciplines (trampolinespringen, gymnastiek, turnen heren 
en dames, peutergym) binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. Zodoende kunnen we input krijgen 
van wat er binnen de vereniging leeft en daar dan op anticiperen. U kunt zich aanmelden of ons een 
tip geven over een geschikte kandidaat via info@wik-ftc.nl. 
 
In 2020 komt er zo goed als zeker een nieuwe topsporthal, wat betekent dat er vanaf augustus 2020 in 
de huidige turnhal ruimte vrijkomt. De eerste gesprekken over het gebruik van de huidige turnhal zijn 
al gevoerd. Vanwege het vertrek van de Topsport Noord zouden we vroeger kunnen beginnen met de 
trainingen. Maar we moeten ook rekening houden met trainers die zowel bij ons als bij de Topsport 
Noord training geven, en met buitenleden die vanwege reistijd niet heel vroeg in Heerenveen kunnen 
zijn. Al met al een mooie uitdaging om te kijken welke voordelen een nieuwe turnhal ons op gaat leve-
ren. 
 
We willen ook insteken op verbreding van de breedtesport in verband met een goede piramidale op-
bouw. We merken dat we hier nog wel winst kunnen behalen. We lopen er wel vaak tegen aan dat het 
steeds lastiger is om nieuwe train(st)ers te vinden. Daarom willen we graag eigen kader opkweken, 
waarvoor we in de begroting voor 2020 budget hebben gereserveerd. 
 
Rest mij nog namens bestuur en trainers jullie goede kerstdagen en een sportief en gezond 2020 te 
wensen.  
 
Aizo Spijkstra | voorzitter WIK-FTC 
voorzitter@wik-ftc.nl 
 
Financiën 
In de Algemene Ledenvergadering van 28 november is de begroting voor 2020 goedgekeurd. Onder-
deel hiervan is een verhoging van de contributietarieven per 1 september 2020 met 10 cent per lesuur, 
wat neerkomt op een verhoging van 2 à 3 %, zoals de laatste jaren gebruikelijk is. De zaalhuren en de 
lonen gaan naar alle waarschijnlijkheid ook met een dergelijk percentage omhoog. 



 

 

 
Trainingspakken en webshop 
We hebben een sponsor voor de nieuwe trainingspakken kunnen vinden. De komende 3 jaar zal UNIS 
Group onze sponsor van de trainingspakken zijn. Deze sponsorbijdrage kunnen we goed gebruiken als 
club en we zijn UNIS Group daar zeer erkentelijk voor.  
 
Daarnaast gaan we zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar een webshop openen waarin we trainings-
pakken, sporttassen, shirts en andere merchandising artikelen aanbieden. Onze leden kunnen dan ge-
makkelijk zelf bestellen en hun producten afhalen of thuis laten bezorgen.  
 
Turnen Heren en Dames 
Alex Lashkov heeft aangegeven dat hij de zondag-trainingen voor de individuele turnsters van andere 
verenigingen, die bij ons komen voor extra trainingen, niet meer kan blijven doen. Op 1 december 
heeft hij voor deze groep de laatste training verzorgd. Het bestuur is bezig met een opvolger. 
Als de nieuwe train(st)er er is, kunnen ook weer knipkaarten voor losse trainingen gekocht worden. Dit 
is interessant voor leden van andere verenigingen, die een extra training bij WIK-FTC in de turnhal wil-
len doen ter aanvulling op hun trainingen bij de eigen vereniging. 
 
Trampolinespringen 
Na de kerstvakantie zullen de 2 recreatiegroepen op woensdagmiddag worden samengevoegd tot 1 
groep en wel van 15.00 tot 16.00 uur. De beide groepen bleven steeds te klein, zodat het financieel 
niet verantwoord was om ze nog langer apart te handhaven. 
 
Gymnastiek 
Juf Gaby Stienstra heeft een nieuwe baan gevonden en kan helaas de gymnastiekgroepen op woens-
dagmiddag niet meer blijven combineren met haar studie en werk. Op 8 januari geeft zij haar laatste 
lessen. Het bestuur is bezig met een opvolger voor deze gymnastiekgroepen. 
 
Als er voldoende belangstelling voor is, gaat op vrijdagmiddag een gymnastiekgroep voor kleuters 
(groep 1, 2 en 3 van de basisschool) starten in gymzaal het Vogelnest. We maken een ‘wachtlijst’ voor 
belangstellenden. Als u belangstelling heeft voor deze gymles, dan kunt u dat melden bij de coördina-
tor gymnastiek via gymnastiekjeugd@wik-ftc.nl. 
 
Peutergym 
Juf Celine Meijer heeft aangegeven dat ze vanaf januari niet meer de peutergymlessen kan verzorgen, 
omdat ze bij haar andere baan meer uren gaat werken, waaronder de vrijdagochtend. Wij vinden het 
jammer dat ze hiermee stopt, maar zijn blij dat ze nog wel beschikbaar is voor de trainingen van de 
voorbereidingsgroep van Turnen dames op woensdag- en vrijdagmiddag. 
Voor de peuters hebben we een nieuwe juf voor de vrijdagochtend, namelijk Minny Walinga. Minny 
geeft ook bij vereniging SSS Grou les aan peuters en kleuters. We wensen haar veel succes bij onze 
peuters in de Buitenkans. 
 
Acties/ evenementen 
Grote Club Actie 
De opbrengst van de Grote Club Actie 2019 is ruim € 1260,00. Een mooi bedrag voor onze vereniging! 
Hartelijk dank aan alle lotenverkopers voor hun inzet om de Grote Club Actie ook dit jaar weer tot een 
succes te maken. De jongen en het meisje die de meeste loten hebben verkocht, krijgen binnenkort 
een attentie uitgereikt. 
 
Poiesz-actie 2020 
Helaas zijn we niet ingeloot om volgend voorjaar weer mee te mogen doen met de Poiesz-actie. 
 



 

 

Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie was zoals al eerder genoemd nieuw leven ingeblazen. Helaas hebben enkele le-
den door onvoorziene omstandigheden ook al weer moeten afhaken. De sponsorcommissie heeft als 
taak de bestaande sponsorcontacten warm te houden en te 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 
De opbrengst van de Sponsorkliks t/m november 2019 is €109,96. Dit is een mooi resultaat, dus als u 
nog aankopen gaat doen via internet in de maand december (of daarna), denk dan aan Sponsorkliks. 
Dit kan ons als club dus nog wat opleveren. Voor u een kleine moeite, voor WIK-FTC directe inkomsten. 
Hieronder staat hoe dit werkt 
 
Hoe werkt het?  Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via Sponsor-
Kliks.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 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/pro-
ducts/shops.php?club=7207 
 
Via de categorieën boven in het menu kunt u tevens bij diverse webwinkels zoals o.a. Wehkamp, 
Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia, Thuisbezorgd.nl en Zalando bestellen. Een percentage van 
het aankoopbedrag gaat dan ook naar WIK-FTC. En nogmaals, het kost u niets extra!  
 
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! 
 

 


