Nieuwsbrief mei 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Met deze vijfde Nieuwsbrief van dit seizoen willen wij u vanuit het bestuur graag informeren
over een aantal zaken.
Van de voorzitter
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief ook mijn eerste min of meer officiële actie als
voorzitter van onze vereniging. Zoals bij de meesten van jullie wel bekend loop ik al wat langer
mee in het bestuur, en is dit niet de eerste keer dat ik de voorzittershamer overhandigd krijg.
Ook in 2016 heb ik tijdelijk het voorzitterschap waargenomen. Ikzelf ga er ook nu weer vanuit
dat dit tijdelijk is, totdat er zich iemand aanmeldt om dit van mij over te nemen. Dus schroom
niet en kom naar voren. Tot die tijd zullen wij er als bestuur alles aan doen om samen met
jullie onze mooie vereniging door de roerige tijden te loodsen die de corona pandemie met
zich meebrengt. Want we zijn het er allemaal over eens dat dit verre van normaal en ideaal is.
We kunnen alleen maar hopen dat alles weer een beetje normaal is bij de start van het
volgende seizoen. Want het huidige loopt op zijn eind en heeft helaas niet gebracht wat we
gehoopt hadden, namelijk genieten van de zo mooie turn- en gymsport. Helaas kunnen we
daar als vereniging niet veel aan doen.
Verder is het zo dat er na elk seizoen wel afscheid wordt genomen van leden en soms trainers
die gaan stoppen, dat is ook dit jaar niet anders. Natuurlijk vinden wij het jammer dat er
mensen stoppen, maar dit is een natuurlijk verschijnsel. Mensen veranderen van school of
verhuizen en hebben daardoor minder tijd, wie zal het zeggen? Wij van onze kant kunnen
jullie alleen maar bedanken, en geluk en succes wensen in de verdere loopbaan/carrière.
Wellicht denken jullie nog eens met plezier terug aan de tijd bij WIK-FTC.
Ook stoppen er dit jaar drie trainers, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
Verder wens ik een ieder sterkte en een beetje geluk in de wat “onzekere” tijd die voor ons
ligt wat betreft de corona pandemie. We moeten er maar op vertrouwen dat de wetenschap
erin slaagt om snel een vaccin te ontwikkelen tegen dit akelige virus.
Met vriendelijke en sportieve groet,
Klaas Kramer
Interim voorzitter WIK-FTC Heerenveen

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
Normaliter houden we een Ledenvergadering in het voorjaar, maar zoals u zult begrijpen was
dat dit jaar niet mogelijk vanwege de maatregelen rond Corona. Nu er wat versoepeling komt,
hebben we gezocht naar een mogelijkheid om in juni toch nog een ALV te organiseren. Er zijn
namelijk voldoende zaken te bespreken waarover de leden moeten besluiten. Ten eerste de
Jaarrekening van 2019 die goedgekeurd dient te worden. Ten tweede het benoemen van
nieuwe bestuursleden: zij hebben zich in de vorige nieuwsbrief van april al voorgesteld. Ten
derde een belangrijke wijziging bij de afdeling Trampolinespringen. Hierover meer verderop in
deze nieuwsbrief.
De ALV zal dit jaar worden gehouden op donderdag 18 juni in het Sportbreak café (achter de
tribunes van de turnhal in Sportstad). Binnenkort krijgen de leden een uitnodiging en agenda
toegestuurd. Ieder die bij deze ALV aanwezig wil zijn, moet zich van tevoren aanmelden per
mail (zie de uitnodiging) en kan alleen komen als hij/zij bericht heeft ontvangen dat er plek is.
We kunnen namelijk met maximaal 30 personen in het Sportbreak café vergaderen. Als
bestuur hopen wij dat alle 30 plaatsen gevuld worden!
Contributie maanden juni, juli, augustus
Voor de maand mei heeft de vereniging een gebaar kunnen maken naar de leden voor het
vervallen van de trainingen door de sluiting van turnhal en gymzalen. Enkele leden hebben
zelfs een extra bedrag overgemaakt als steun in de rug voor de vereniging, omdat ze de online
trainingen erg waardeerden. Hulde hiervoor!
Dit lage niveau van contributie kunnen we echter niet tot september volhouden, aangezien de
salariskosten blijven doorlopen. Het bestuur heeft daarom besloten om de contributie op een
zodanig niveau te brengen dat de doorlopende kosten gedekt kunnen worden. Dit komt erop
neer dat voor iedereen (van 1 uur/week tot 16 uur/week) de contributie wordt berekend op
2/3 deel van het normale bedrag dat gold tot en met april. Voor de peuters wordt een apart
bedrag berekend, aangezien die per blok een verschillend bedrag betalen.
De incasso is zoals gebruikelijk in de eerste week van de maand.
Trainingen in Corona-tijd
Ondanks dat vanaf 13 maart de gymzalen en
turnhal gesloten zijn, hebben onze leden niet
allemaal stil gezeten. Met name de trainers van de
wedstrijdgroepen hebben al snel via Zoom en/of
door middel van trainingsschema’s en challenges
hun groepen in beweging gehouden. Zelfs buiten
onze eigen leden werden de zoom-trainingen goed
gewaardeerd.
Nu vanaf mei er ook weer buiten gesport mag
worden, zijn diverse groepen alweer samen
gekomen voor een buitentraining. Het bestuur
heeft grote waardering voor de trainers die op zo
korte termijn nieuwe uitdagingen aangingen en tot uitvoering hebben gebracht.

Hierbij enkele foto’s van sporters in de buitenlucht met
een alternatief programma.
Achtertuinen, openbare grasvelden, hockeyveld,
voetbalveld, Cruyff-court, atletiekbaan, overal kun je
sporters van WIK-FTC actief bezig zien.
Voorbeelden van de turners, de turnsters, de peutergym,
de trampolinegroep en de jeugdgym.

Afdeling Trampolinespringen
Momenteel zijn er in Heerenveen twee organisaties waar je kunt leren trampolinespringen:
vereniging WIK-FTC en stichting TSH (Trampolineschool Heerenveen). Bij beide werken deels
dezelfde trainsters (Kirsten en Claudia) en beide maken gebruik van dezelfde accommodatie
(de turnhal van Sportstad). Dit blijkt in de praktijk veel onduidelijkheid en ongemak te
veroorzaken, o.a. belemmert het een goede doorstroming binnen de groepen. De besturen
van WIK-FTC en TSH zijn al een tijdje met elkaar in gesprek over een goede oplossing voor
deze problemen. Het beste zou zijn als alle trampoline-onderdelen, zowel de recreatieve als
de wedstrijdgroepen, onder één organisatie vallen. Onlangs is men tot het gezamenlijke
voorstel gekomen om het hele trampoline-gebeuren binnen TSH op te nemen. In dat geval zal
WIK-FTC deze afdeling gaan overdragen naar TSH. Omdat dit een ingrijpend besluit is, moet de
Ledenvergadering hiervoor toestemming geven. Als de ALV akkoord gaat, zal er volgend
seizoen alleen nog bij TSH gesprongen kunnen worden en niet meer bij WIK-FTC.
Afdeling Turnen dames
Het bestuur heeft bericht ontvangen van Demi Broersma, Mirjam van Rheenen en Elly Pilat
dat zij het komend seizoen helaas niet meer hun werkzaamheden voor WIK-FTC kunnen
voortzetten.
Demi is nu zo ver met haar studie dat ze het komende seizoen de turntrainingen er niet meer
naast kan blijven doen.
De gezinssituatie van Mirjam is zodanig dat zij, hoe jammer ze dat ook vindt, dat niet meer
kan blijven combineren met structurele activiteiten voor WIK-FTC. Voor incidentele projecten
mogen we haar gelukkig nog wel blijven benaderen.
Elly is halverwege dit seizoen weer begonnen als lerares op een basisschool. Daarmee
verdubbelden voor haar de verantwoordelijkheden. Zij moest kiezen: turntrainer of schooljuf,

een combinatie bleek niet mogelijk. Ze heeft besloten te kiezen voor het onderwijs, hoezeer
zij haar meiden bij WIK-FTC ook zal missen.
Demi, Mirjam en Elly, heel hartelijk dank voor alles en het ga jullie goed!
Sponsorcommissie
Ondanks de mindere tijden, ook voor het bedrijfsleven, hebben we de toegezegde bijdragen
van onze trainingspak-sponsoren UNIS Group en OrangeGas in mei ontvangen.
Wij willen beide bedrijven bedanken dat zij ons steunen in deze lastige tijd.

Nog steeds is Ferry de Rooij het enige lid van de Sponsorcommissie. Zoals vorige keer bij de
Ledenvergadering nadrukkelijk werd genoemd, is het van groot belang dat het sponsorenbestand op peil blijft. Daarmee kunnen we het verschil maken tussen een gewone vereniging
en een kwaliteitsvereniging. We zoeken dus nog enthousiastelingen die Ferry willen
ondersteunen bij het vinden en vooral ook vasthouden van sponsoren. Wie o wie komen hem
helpen??
Vriendenloterij
En natuurlijk kan ook deze keer de Vriendenloterij niet
ontbreken. Het blijft een leuke extra spaarpot, die harder
groeit naarmate meer deelnemers hun lot koppelen aan
WIK-FTC.
Ook u kunt daarbij helpen. Als u al lid bent, kunt u ons steunen door uw lot te koppelen aan
WIK-FTC. Dit moet u wel duidelijk doorgeven aan de Vriendenloterij. Met club-code 10712
moet het direct goed gaan.
Als u nog geen lid bent, kunt u een lot kopen en één keer of vaker meedoen, op club-code
10712. U kunt weer opzeggen op elk gewenst moment (maar liever niet natuurlijk!).
Een lot kost € 14,00 per trekking (er zijn 14 trekkingen per jaar, elke maand 1 keer en in
augustus en december een extra trekking) en u maakt kans op mooie prijzen!
De vereniging ontvangt voor ieder lot € 6,88 per trekking.
Met sportieve groet, en zorg goed voor elkaar,
Het bestuur

