
Nieuwsbrief april 2021 

 

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 

Beste allemaal, 
 
Hebben jullie ook genoeg van al dat buiten en thuis trainen? We willen weer naar binnen! 
Dachten we met zijn allen dat we na 21 april weer de hal in mochten, niet dus helaas. Zul je 
straks ook nog zien dat, als we weer naar binnen mogen, het alweer bijna vakantie is en de 
turnhal weer voor een aantal weken gesloten is. Maar ja dat is niet anders, eerst maar hopen dat 
we weer snel naar binnen mogen. Wisten jullie dat de gezamenlijke sportbonden in een 
brandbrief bij de overheid erop hebben aangedrongen om de sporters, en met name de jeugd, 
weer te laten sporten in de sporthallen? Want lang niet elke sport leent zich ervoor om in de 
buitenlucht te beoefenen. Het blijft vooralsnog afwachten. Maar dat er op korte termijn iets 
moet gebeuren is wel duidelijk. Natuurlijk doen de trainers hun best om een zo aantrekkelijk 
mogelijk programma voor een ieder te maken. Maar laten we wel wezen, er gaat toch niets 
boven sporten op de toestellen.  
Hebben we dan niets positiefs te melden? Jazeker wel, we blijven als bestuur niet stilzitten en 
kijken toch wel weer verder naar 2022. Zo gaan we in het weekend van 5 en 6 februari 2022 de 
plaatsingswedstrijd voor dames organiseren. Dit leek ons een mooie start van ons jubileumjaar. 
Tenslotte bestaan we in 2022 maar liefst 150 jaar en dit moet gevierd worden. Hiervoor is een 
werkgroep al hard aan het werk. 
Ook heeft de KNGU ons gevraagd om een landelijke wedstrijd voor heren te organiseren. 
Verderop in deze nieuwsbrief staat meer informatie over deze wedstrijden.  
Ook heuglijk nieuws bij onze hoofdtrainster dames en haar man. Die zijn de trotse ouders 
geworden van zoon Finn. Finn is geboren op 24 maart 2021. Brigitte en Jelco van harte 
gefeliciteerd! 
Dat er nog meer op het programma staat voor het jubileumjaar spreekt natuurlijk voor zich. Te 
zijner tijd volgt hier verdere info over. Een tipje van de sluier: het idee is om in ieder geval in het 
najaar van 2022 een grote uitvoering te houden met een knalfeest als afsluiter. 
 
Met sportieve groet, 
Klaas Kramer, interim-voorzitter WIK-FTC Heerenveen 

 
Met dank 
aan onze 
hoofd-sponsors. 
 
 
 
 
 
  



 

 Schijnwerper op: UNIS GROUP, WIJ ZORGEN DAT U ALTIJD DOOR KUNT GAAN! 

UNIS Group is gericht op het bevorderen van de continuïteit van industriële productieprocessen. 
Zo zorgen we er sinds onze start in 1984 voor dat onze klanten zo lang mogelijk gebruik kunnen 
maken van bestaande systemen en bijvoorbeeld niet vroegtijdig een gehele productielijn hoeven 
te vervangen. We richten ons op kostenbesparing, het voorkomen van storingen en het 
verlengen van de levensduur van bestaande elektronische modules. 

 

 
 

Wereldwijd, gespecialiseerd en duurzaam 

We zijn een internationale partner in het reduceren van productiestilstand. Vanuit ons hoofd-
kantoor in Grou (Nederland) en onze gespecialiseerde vestigingen in Europa, Zuid-Amerika en 
Azië bedienen we lokale klanten en markten.  

We bieden specialistische diensten om de conditie en risico’s van industriële systemen te 
bewaken en geven inzicht in de voorraad en beschikbaarheid van (gereviseerde) reserve-
onderdelen voor geïnstalleerde elektronische modules. We reduceren stilstand van productie-
processen op een zo duurzaam mogelijke manier. We zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
één van de grootste internationale dienstverleners op het gebied van industriële elektronica. 

 

 
 

www.unisgroup.nl  



 

 
 
 Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz Supermarkten 

De Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz supermarkten, is alweer ten einde. Op 11 april was de 
laatste dag dat u bij de boodschappen muntjes kreeg om mee te sparen voor onze club. 
Wij zijn blij dat heel veel mensen hebben meegeholpen om de koker van WIK-FTC te vullen met 
de gele sponsor-munten. We hebben in totaal circa 12.000 munten gespaard en zijn nog in 
afwachting van bericht van Poiesz hoeveel geld dat voor ons oplevert. 
Omdat er dit jaar geen Galafeest kan worden gehouden in Leeuwarden, zullen de prijzen op een 
andere manier worden uitgereikt aan de deelnemende verenigingen. 
 
 NOC-NSF verkiezing Club van het jaar 

Een voortvarend bestuurslid heeft WIK-FTC aangemeld bij NOC-NSF voor de verkiezing Club van 
het jaar. Deze verkiezing is gestart 19 april. Aarzel niet en stem op WIK-FTC Heerenveen. 
WAAR: WWW.CLUBVANHETJAAR.NL/-SPORTCLUB-HEERENVEEN . Stem en wie weet komt hier 
iets moois uit. 
 
 Trainingen buiten de zaal 

Van diverse kanten krijgen wij als bestuur de vraag waarom er door WIK-FTC geen tent of iets 
dergelijks wordt geregeld met toestellen om met de wedstrijdsporters wat anders te kunnen dan 
zoom-training of buiten in de open lucht. Hoewel het misschien lijkt of er niets gedaan wordt, 
zijn wij achter de schermen wel degelijk bezig om wat te regelen voor onze leden. 
Daarbij zijn wij afhankelijk van andere partijen, aangezien we zelf geen eigen turntoestellen in 
bezit hebben. Tot nog toe hebben we nog niet voor elkaar kunnen krijgen dat er toestellen naar 
buiten mogen die in een tent kunnen blijven staan. Bij het Vogelnest kan nu op het naastliggende 
veld getraind worden door de dames turnsters en bij droog weer wordt hier druk gesport. 
Verder hebben we gebruik gemaakt van het binnenterrein van de Inline Skatebaan bij Sportstad. 
Deze voldeed echter niet geweldig qua faciliteiten en is slechts in beperkte mate beschikbaar. 
Daarnaast hebben we via de Acro Academy een tent gehuurd in Drachten, waar de jongens een 
aantal keren hebben getraind. Het is er droog, maar ook hier zijn de faciliteiten wat beperkt. 
Tot slot hebben we kort geleden contact opgenomen met vereniging GVL uit Leeuwarden, die 
een tent heeft met dames-turntoestellen en die zij verhuren buiten hun eigen trainingsuren. Het 
zier ernaar uit dat we daar terecht kunnen voor toesteltrainingen! 
 
De recreatiegroepen zijn inmiddels ook al een aantal weken buiten aan het gymmen., zowel de 
jeugdgroepen als de dames van de Keep Fit groep. En eigenlijk is het best lekker om buiten te 
sporten, al ben je wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Dus af en toe valt er een les uit, 
maar meestal kunnen we gewoon doorgaan! 
 



 Wedstrijden van de KNGU 

Zoals in het voorwoord van de voorzitter al werd 
aangestipt, heeft WIK-FTC de organisatie op zich 
genomen van een plaatsingswedstrijd voor Turnen dames in het weekend van 5 en 6 februari 
2022. Deze wedstrijd wordt gehouden in Sportstad in Heerenveen.  
Ook heeft de KNGU ons gevraagd om een week daarna een landelijke wedstrijd voor heren te 
organiseren. In Sportstad is het niet mogelijk in het weekend van 12 en 13 februari i.v.m. een 
voetbal toernooi. Wij hebben een tegenvoorstel gedaan om een week op te schuiven, dit heeft 
de KNGU nog in beraad. Zij bekijken hun wedstrijdplanning, of daar nog enigszins in geschoven 
kan worden. Een en ander houdt natuurlijk wel in dat we een beroep op jullie zullen doen als 
vrijwilliger, want dit kunnen we als bestuur nooit alleen.  
Al die mensen die hebben aangegeven wel te willen helpen bij activiteiten, kunnen zich nu 
melden om bij deze wedstrijdweekenden de handen uit de mouwen te steken. Wat hebben we 
allemaal nodig? Mensen die helpen opbouwen, mensen die de catering verzorgen, mensen die 
bij de toegang zitten, iemand die de jurymeisjes aanstuurt, mensen voor het telbureau, dus een 
brede range aan werkzaamheden. Begin volgend jaar zullen we u benaderen voor assistentie. 
 
Voor het seizoen 2021-2022 heeft de KNGU het hele wedstrijdsysteem op een nieuwe leest 
geschoeid. Voor zo ongeveer alle disciplines zijn veranderingen aangekondigd. In een volgende 
nieuwsbrief zullen we u daarover verder informeren. 
 
 Personalia 

 
 
Onze hoofdtrainster TD Brigitte van den Bergh en ‘meester’ Jelco Witteveen hebben op 24 maart 
een zoon Finn gekregen. Alles is gelukkig prima verlopen en de ouders en baby genieten tot eind 
juni nog van het bevallingsverlof. In deze periode neemt Denise van der Burg de groep van 
Brigitte over. 
 
 Oproep!! 

Voor de Kledingcommissie zoeken we nieuwe leden erbij. Deze commissie zoekt in overleg 
nieuwe wedstrijdkleding uit, als die aan vervanging toe is, en regelt de uitgifte, zowel voor 
nieuwe leden als bestaande leden. Het zou mooi zijn als er zowel vanuit de dames- als vanuit de 
herenafdeling aanvulling komt bij deze commissie. Informatie is verkrijgbaar bij Brigitte Spierings 
en aanmelden kan bij een van de bestuursleden. 



 
 Nieuw systeem voor Ledenadministratie  

Omdat de KNGU de samenwerking met Digimembers (een programma 
voor de ledenadministratie) stop zet, moeten alle KNGU-verenigingen 
overstappen op een ander systeem.  

Ook wij zijn momenteel bezig om deze overgang goed te laten verlopen, we stappen over naar 
AllUnited. Dit vraagt nogal wat tijd om alles ook in het nieuwe systeem goed op elkaar afgestemd 
te krijgen. En het zal wennen zijn om met dit nieuwe systeem te gaan werken. 
We verwachten dat het voor de leden geen gevolgen zal hebben. De enkele leden die betalen via 
een nota zullen t.z.t. een wat andere factuur gaan zien. Mogelijk dat de incasso voor de maand 
juni op een ander tijdstip dan gebruikelijk zal plaatsvinden. Voor mei kunnen we deze nog in het 
oude systeem verwerken.  
 
 Vriendenloterij 

En tenslotte last but not least: de Vriendenloterij !! 
Houd u meer van Bingo dan van een kale loterij, dan bent 
u hier ook aan het juiste adres. Elke vrijdag is er Bingo met 
€ 100.000 als hoofdprijs en vele andere mooie prijzen.  
En 2x per jaar een Super Bingo met Super Prijzen. 
Met ingang van 2021 kost een lot € 14,25 per trekking (er zijn 14 trekkingen per jaar). Met dit lot 
bingoot u mee en loot u mee. 
Bent u al een vaste of incidentele mee-speler? Koppel dan uw lot aan uw favoriete 
sportvereniging WIK-FTC. Met club-code 10712 moet dat goed gaan. 
 
U speelt mee zolang u dat zelf wilt. Wij hopen dat dat heel lang zal zijn!  
 

Met sportieve groet, zorg goed voor elkaar en houd vol. 

Het bestuur 
www.wik-ftc.nl 

 

Klaas Kramer, Koos Vonk, Gerrit van der Meulen, Jan Henk Kok, Brigitte Spierings 


