Nieuwsbrief april 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Met deze vierde Nieuwsbrief van dit seizoen willen wij u vanuit het bestuur graag informeren
over een aantal zaken.
Bestuurssamenstelling
Na de Brandbrief die in maart naar alle leden is verstuurd, zijn we blij u te kunnen melden dat
er na een aantal gesprekken met kandidaten drie mensen bereid zijn gevonden om het bestuur te komen versterken. Zodra er een Algemene Ledenvergadering gehouden kan worden,
zullen zij worden voorgedragen voor officiële benoeming, maar ze gaan wel alvast meedraaien
om alle bestuurstaken uit te kunnen voeren.
Saskia Hulleman (moeder van een turndochter) gaat Klaas Kramer ondersteunen met het secretariaatswerk. Koos Vonk en Gerrit van der Meulen (beide hebben een turnende zoon)
schuiven aan als algemeen bestuurslid. Klaas Kramer neemt als interim voorzitter de taken
over van Aizo Spijkstra, die zich om persoonlijke redenen heeft teruggetrokken als actief bestuurslid. Brigitte Spierings blijft de ledenadministratie en de penningen behartigen. Alle kandidaat-bestuursleden van harte welkom en veel succes gewenst!
Hieronder stellen zij zichzelf kort voor.
Mijn naam is Saskia Hulleman. Sommigen van jullie zullen mij kennen en
anderen misschien niet. Wij wonen zelf niet in Heerenveen, maar in
Drenthe. Desondanks traint onze dochter Roos al jaren in Heerenveen,
sinds vorig seizoen bij de bovenbouw van WIK-FTC. Daarom ben ik veel
aanwezig in de turnhal. Ik ben meerdere keren gevraagd om een plek in
te vullen binnen het bestuur van WIK-FTC. Ik heb een paar jaar de functie secretariaat vervuld binnen een andere sportvereniging in Heerenveen en ben me er goed van bewust dat bestuurslid zijn best veel van je
vraagt. Omdat ik een hart heb voor de vereniging, heb ik besloten mij te
gaan inzetten voor WIK-FTC. Ik ga ondersteuning bieden aan het bestuur
en mij vooral bezig houden met secretariële werkzaamheden.
Ik ben Koos Vonk, 47 jaar, woonachtig in Rottum en ik ben werkzaam in
de horeca in het Abe Lenstra stadion. Onze zoon Milan turnt sinds 3
jaar met veel plezier bij WIK-FTC. Zelf heb ik vorig jaar de jurycursus
Turnen Heren 1 gedaan en ook al bij wedstrijden gejureerd.
Ik ben van mening dat als we met z’n allen iets doen voor de club, deze
prachtige vereniging, die nu al bijna 150 jaar bestaat, ook kan blijven
bestaan. Daarom heb ik mij aangemeld als algemeen bestuurslid!

Mijn naam is Gerrit van der Meulen, ik ben 53 jaar jong en woon
samen met Janny, Max en Stefan in Aldeboarn, één van de leukste
dorpjes in de gemeente Heerenveen. In mijn dagelijks leven ben ik
werkzaam bij een machinebouwer in de nabijheid van Heerenveen,
bij velen waarschijnlijk wel bekend om de fraaie lichtshows aan de
horizon wanneer nieuwe projecten worden getest. Verder ga ik in
m’n vrije tijd graag het water op om te genieten van een zeiltocht
en daarnaast gooi ik graag een hengeltje uit.
Mijn link met WIK-FTC is via onze jongste zoon Stefan. Hij traint op
dit moment bij Josee bij de heren selectie. Jullie zijn mij misschien wel eens tegen gekomen
als ik Stefan breng of ophaal.
Qua bestuurlijke ervaring heb ik in verschillende verenigingsbesturen gezeten, maar dat is inmiddels al weer een tijdje geleden. Ik heb daarom erg veel zin om de “bestuurlijke draad”
weer op te pakken en me op een actieve manier in te gaan zetten voor WIK-FTC. Vooral actief
spreekt me aan: ik ben een ‘doener’ en ik hoop als algemeen bestuurslid mij daarom vooral op
praktisch en ondersteunend vlak nuttig te kunnen maken voor WIK-FTC. Dus kom je me tegen
en heb je een vraag, een probleem, een opmerking of misschien een leuke suggestie: spreek
me gerust aan, vraag het, vertel het, …. Doen!
Trainingen en lessen
Alle bijeenkomsten, dus ook trainingen, zijn voorlopig nog niet toegestaan in verband met de
maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het gebouw van Sportstad is momenteel gesloten en zal (als er op 21 april geen verlenging van de maatregelen
komt) na 28 april weer open gaan. Maar of dan ook de trainingen in de turnhal weer kunnen
starten, is nog zeer de vraag. Ditzelfde geldt voor de lessen in de gymzalen. We houden de
richtlijnen van de overheid en het RIVM in de gaten en u uiteraard op de hoogte.
Er kwamen vragen en suggesties bij het bestuur binnen om de zomerstop te verkorten, nu alle
trainingen zo’n tijd stil staan of digitaal op halve kracht doorgaan. Dus niet 6 weken vakantie,
maar de trainingen langer laten doorgaan of er eerder mee beginnen. Graag krijgen we feedback van de leden hoe zij daar tegenover staan. Is dat een goed idee? Laat het ons weten!
Het is wel mooi om te zien dat trainers hun best doen om contact te houden met de leden, via
filmpjes, trainingsschema’s, links en andere tips om te blijven bewegen.
Alle peuters zijn door de peutergymjuf verrast met een toepasselijk kaartje
met Nijntje. We hopen dat ze na de beperkende maatregelen allemaal
weer terug komen naar de peutergym.
We beraden ons nog op de datum voor de Gym- en Diploma-middag. Misschien schuiven we deze door naar dit najaar. Ook de peuters die eerder
stoppen worden dan uitgenodigd.
Wedstrijden
Door de KNGU is besloten om alle wedstrijden op alle niveaus na 8 maart af te gelasten. Het
wedstrijdseizoen is daarmee dus ten einde. Bijzonder sneu voor met name een paar oudere
leden die bezig waren met hun laatste seizoen, dat het op deze manier eindigt. Ook voor de
andere turners, turnsters en springers, die niet alle geplande wedstrijden konden deelnemen,
is er geen Nederlands of Noordelijk of Fries kampioenschap dit jaar. Hoe het gaat met promotie en degradatie onder de huidige omstandigheden weten we nog niet. We blijven de KNGUsite volgen.

Financiën
Contributie
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat voor de maand mei bij iedereen contributie voor
slechts 1 uur wordt geïncasseerd. In feite geven we dan degenen die normaliter maar 1 uur
per week gymmen of springen geen compensatie voor de afgelaste uren. Het bestuur heeft
daarom besloten om voor deze categorie de contributie te halveren. Mocht u de vereniging
willen steunen en toch het bedrag voor 1 uur kunnen betalen, dan kunt u de andere helft zelf
overmaken naar de rekening waarvan de contributie wordt afgeschreven. Ook voor de andere
leden geldt dat ze, indien mogelijk, een hoger bedrag voor de online-trainingen mogen overmaken naar de rekening van de club. Wij zouden dat wel een super gebaar van onze trouwe
leden vinden!!
Schade door COVID-19
Als vereniging hebben we bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een aanvraag ingediend voor de tegemoetkoming van € 4000 die het Rijk beschikbaar heeft gesteld
voor bedrijven en organisaties die schade lijden doordat activiteiten een tijdlang stil liggen.
We wachten af of dit bedrag wordt toegekend. Het is een pleister op een wonde die veel groter is, maar alle beetjes helpen.
Zoals het er nu uitziet, komen we als vereniging niet in aanmerking voor WW-uitkering voor
de trainers in het kader van de NOW-regeling. Als de voorwaarden hiervoor nog wijzigen, dan
misschien wel, maar het is afwachten. Dat betekent dat de vereniging de lasten van de salarissen zelf moet dragen. Gelukkig hebben zowel de gemeente als Sportstad als De Spil besloten
om geen huur in rekening te brengen voor uren die niet gebruikt worden.
Incasso wedstrijdgeld seizoen 2019-2020
Aangezien alle wedstrijden nu klaar zijn, kan de balans van de inschrijfgelden voor de wedstrijden worden opgemaakt. De KNGU berekent alleen het inschrijfgeld voor de wedstrijden die
daadwerkelijk hebben plaats gevonden. Wij berekenen zoals elk jaar die bedragen door aan
degenen die voor die wedstrijden waren ingeschreven. Ook al heb je om een of andere reden
niet meegedaan met een wedstrijd die wel is geweest, dan is wel het inschrijfgeld verschuldigd, want wij hebben daarvoor de factuur gekregen. Bij de KNGU geldt de stelregel: inschrijven = betalen. Eind april zal het wedstrijdgeld worden geïncasseerd, maar tevoren krijgt u nog
een mail met het bedrag en de incassodatum.
Sponsorcommissie
Zoals eerder geschreven, hebben we begin dit jaar nieuwe trainingspakken aangeschaft voor
de wedstrijdsporters en de trainers. De Sponsorcommissie heeft twee bedrijven weten te interesseren om de vereniging te ondersteunen met sponsorgeld voor de trainingspakken, te
weten UNIS Group en OrangeGas. In verband met de Corona-crisis volgt op een later tijdstip
een nadere kennismaking met onze sponsoren.

Activiteitencommissie
In de tussentijd zit de Activiteitencommissie niet stil. Afhankelijk van de richtlijnen van het Rijk
en het RIVM wanneer we weer wat activiteiten mogen ontplooien, zal er aan het einde van dit
seizoen of het begin van het volgende seizoen een Afsluiter dan wel een Opstarter worden
georganiseerd. De ideeën gaan in de richting van een Survivalbaan en een hapje & drankje. Als
er meer bekend is, dan hoort u weer van ons.
Vriendenloterij
In deze tijd van interen op onze reserves zoeken we alle
wegen die kunnen leiden tot aanvulling van de verliezen.
Daarbij kunt u helpen via de Vriendenloterij. Als u al lid
bent, kunt u ons steunen door uw lot te koppelen aan
WIK-FTC.
Als u nog geen lid bent, kunt u een lot kopen en 1 keer of vaker meedoen. 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.
Dit heeft ons tot nu toe al een mooi extra bedrag opgeleverd. Dus meedoen zet echt zoden
aan de dijk!
Met sportieve groet, en zorg goed voor elkaar,
Het bestuur

