Nieuwsbrief juni 2021

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Met deze zesde en laatste Nieuwsbrief van dit seizoen willen wij u vanuit het bestuur graag informeren
over een aantal zaken.


Van de voorzitter

Beste allemaal,
Allereerst wil ik stilstaan bij het overlijden van Gerrit van der Meulen, vader van Stefan (pupil jongens)
en voormalig bestuurslid. Wij wensen Janny, Max en Stefan sterkte in deze voor hen zo moeilijke tijd.
Wat een opluchting dat we toch nog voor de zomervakantie weer terug in de turnhal en de gymzaal
mogen. Want als dit niet meer had gekund, wil ik er niet aan denken wat dit met de motivatie van de
sporters had gedaan. En dan mag je weer in de turnhal, dan blijkt dat er toch nog wat mankementen aan
de toestellen zitten en dat er zaken ontbreken. Je zou verwachten dat men tijd genoeg heeft gehad nu
ook de topsport zijn eigen onderkomen heeft gekregen.
Er is toegezegd dat gebreken en vermissingen op korte termijn worden opgelost. We houden de vinger
aan de pols. In ieder geval kunnen wij onze sport weer beoefenen.
Op 30 juni aanstaande is onze Algemene Leden Vergadering. U heeft de uitnodiging met agenda per
mail ontvangen. Heeft u deze niet gezien, controleer dan ook uw spam-box. In de vorige nieuwsbrief
was deze al aangekondigd, maar de exacte datum konden we pas kort geleden vast stellen. Wij vinden
het belangrijk om te weten wat er onder de leden speelt, daarom hopen we op jullie komst.
Elk seizoen zijn er wel wijzigingen in het trainerskorps, zo ook dit jaar. José van der Veen gaat ons
verlaten, omdat zij toegevoegd wordt aan de technische staf bij de KNGU voor het nationale team. Wij
wensen haar vanaf onze kant heel veel succes. Ook Marijn Kuipers, Manon Schouwink en Jet Wesselman
gaan ons verlaten. Wij wensen een ieder succes met de dingen die voor hun gaan komen. Er wordt al
druk gewerkt om hier weer opvolging voor te vinden.
Op bestuurlijk vlak zijn wij op zoek naar vrijwilligers die enkele taken op zich willen nemen. Door het
plotseling wegvallen van Gerrit v/d Meulen zoeken we iemand voor technische zaken en dan met name
het bijhouden en aansturen van onze website. Verder willen we zorgen dat de taken beter verdeeld
worden, het werk komt nu teveel op dezelfde schouders neer. Dan moet je denken aan aanvulling in de
Activiteiten-commissie en de kleding-commissie (de heren afdeling is aan nieuwe kleding toe). Ook
willen we graag de sponsorcommissie optimaliseren. Dus mensen wie heeft er wat tijd en energie over
om ons te helpen?
En dan ons jubileum in 2022: WIK-FTC 150 jaar!! Wij hebben hiervoor al twee wedstrijden op het
programma staan, te weten een landelijke herenwedstrijd op 11 en 12 december dit jaar en een
noordelijke dameswedstrijd op 5 en 6 februari 2022. Daarbij hebben we natuurlijk uw hulp nodig. Te
zijner tijd zullen we hiervoor vrijwilligers oproepen.
Dan rest mij nog ieder van jullie een fijne vakantie te wensen, en kom gezond weer terug.
Met sportieve groet,
Klaas Kramer, interim-voorzitter WIK-FTC Heerenveen

Met dank
aan onze
hoofd-sponsors.



Algemene Ledenvergadering woensdag 30 juni om 19.30 uur (Sportbreak café)

Omdat het lang onzeker was of het fysiek bij elkaar komen voor een vergadering wel mogelijk
was, hebben we de datum voor de ALV zo lang mogelijk voor ons uit geschoven. Volgens de
Statuten moet deze gehouden worden vóór 1 juli, dus met 30 juni zitten we binnen de regels.
Alle leden en ouders van jeugdleden zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn. We willen wel graag
dat u zich aanmeldt, omdat de 1,5 meter maatregel nog wel van kracht is. Aanmelden kan via
een mail naar info@wik-ftc.nl. U kunt komen als u bericht terug heeft dat er een plek voor u is.
Datum:
Woensdag 30 juni 2021
Plaats:
Sportbreak café (boven bij de turnhal) , Sportstad Heerenveen
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.15 uur
Agenda
1.

Opening

2.

Mededelingen (aanpassing Huishoudelijk Reglement en Statuten i.v.m. WBTR Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

3.

Notulen vorige ledenvergadering 18 juni 2020

4.

Financieel jaarverslag 2020

5.

Verslag kascommissie 2020

6.

Verkiezing kascommissie 2021

7.

Bestuurswisseling
Aftredend en herkiesbaar: Klaas Kramer
Kandidaat bestuursleden: geen

8.

Plannen voor de toekomst

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Het bestuur

Omdat er feitelijk te weinig mensen zijn om alle werkzaamheden die gedaan moeten worden op
een goede manier in te vullen, zijn we dringend op zoek naar aanvulling voor bestuur en
commissies.
Concreet zoeken we nog een voorzitter (Klaas is nog steeds interim-voorzitter), een penningmeester (Brigitte wil graag een deel van de taken afstoten) en een technisch lid, iemand die
verstand heeft van websites en IT (ter vervanging van Gerrit).
Ter ondersteuning van het bestuur kunnen de volgende commissies extra leden gebruiken:
Kledingcommissie, Activiteitencommissie, Sponsorcommissie.
Met het jubileum 150 jaar WIK-FTC in het vooruitzicht zijn er genoeg leuke ideeën om mee bezig
te gaan. Wie o wie komt ons daarbij helpen??


Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz Supermarkten
Het bedrag dat we met de Poiesz Jeugd
Sponsor Actie hebben verdiend, is nu
bekend. Misschien heeft u de cheque
ook al zien hangen in de vitrinekast bij
de turnhal.
Het mooie bedrag van € 892,00 is door
u allen bijeen gebracht.
Hiernaast ziet u hoe Brigitte Spierings
namens het bestuur van WIK-FTC de
cheque in ontvangst neemt.
Met dit bedrag kunnen we dit jaar voor
alle groepen een leuke afsluiting van
het seizoen organiseren. Via de trainers
wordt bekend gemaakt wat er gaat
gebeuren per groep.



Trainingen in de zomervakantie

Het afgelopen jaar hebben we veel moeten missen van de lessen en trainingen. Het zal de
meesten ook niet heel gemakkelijk zijn afgegaan om de draad weer op te pakken. Want o, o dat
niveau! We moeten weer opbouwen en zien dat we weer terug komen bij waar we eerst waren.
Daarom houden we ook dit jaar voor de wedstrijdgroepen niet een lange zomervakantie, maar
stoppen voor een periode van 3 weken. Via de train(st) er hoort u welke 3 weken voor uw groep
vakantieweken zijn en wanneer de trainingen weer starten. De meeste groepen starten weer in
de week van 2 augustus.
Voor de recreatiegroepen geldt dat we de schoolvakanties aanhouden. Dat betekent dat de
lessen weer beginnen in de week van 23 augustus.



Afscheid trainers

Elk jaar zijn er wisselingen bij de trainers, ze komen en ze gaan. Aan het einde van dit seizoen
moeten we helaas afscheid nemen van de volgende trainsters: José van der Veen (Nationaal A),
Marijn Kuipers (Nationaal C), Manon Schouwink (District C) en Jet Wesselman (Voorbereidingsgroep dames).
Bij de afsluiting van het seizoen voor bestuur, trainers en vrijwilligers wordt aandacht besteed
aan het afscheid van deze dames.
Het bestuur is druk bezig met het zoeken van opvolgers voor de trainers die opstappen en voor
een deel zijn de vacatures ook al ingevuld. De 3e divisie-groep dames van Marijn wordt
voortgezet door Denise van der Burg. Voor de District C groep en de Voorbereidingsgroep dames
hebben we Anine Toeter aangenomen. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen.


Doorstroming en indelingen nieuwe seizoen

Op basis van hun leeftijd zullen weer de nodige turnsters en turners doorstromen naar een
volgende groep. Voor de meeste groepen is de indeling bekend. Voor sommige turnsters zal de
hoofdtrainster nog mee komen kijken in de training om te bepalen wat de meest geschikte
vervolg-groep is. We hopen vóór de vakantie aan iedereen de nieuwe indeling bekend te kunnen
maken.
Vanwege de beschikbaarheid van nieuwe en reeds in dienst zijnde trainers en het einde van het
zwangerschapsverlof van Brigitte van den Bergh, gecombineerd met het rooster van de turnhal,
zullen sommige groepen een gewijzigde trainingstijd krijgen. Het is helaas niet mogelijk om alle
dagen en tijden te houden zoals ze nu zijn.


Wereld Gymnaestrada in Amsterdam

Van 30 juli t/m 5-augustus 2023 zal de 4-jaarlijkse Wereld Gymnaestrada plaatsvinden in
Amsterdam. De Wereld Gymnaestrada is een week lang demonstraties geven en bekijken, met
zo’n 20.000 deelnemers uit heel veel verschillende landen van over de hele wereld. De WG is in
1953 begonnen in Rotterdam en komt 70 jaar later weer in Nederland. Vanuit Friesland wordt
een gezamenlijke groepsdemonstratie opgezet “The greatest show”. Hierin nemen diverse
disciplines deel, zoals turnen, acrogym, ritmisch gym, senioren, dansers, cheerleading. Wie
belangstelling heeft om ook mee te doen kan informatie vinden via de volgende link:
https://dutchgymnastics.nl/sporters/wereld-gymnaestrada/in-aanloop-naar-2023/the-greatestshow-friesland


Vriendenloterij

Tot slot van deze Nieuwsbrief nog even aandacht voor de
Vriendenloterij !!
Als u toch al meedoet, kunt u zonder extra kosten de club
van uzelf of uw kind ondersteunen door het lot aan WIKFTC te koppelen. Dat kan met club-code 10712.
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.
Voor u een kans op mooie prijzen, voor ons een vaste bijdragenstroom, zolang er voldoende
deelnemers zijn. U speelt mee zolang u dat zelf wilt. Wij hopen dat dat heel lang zal zijn!
=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=$=
Met sportieve groet, zorg goed voor elkaar en tot volgend seizoen!
Het bestuur (Klaas Kramer, Koos Vonk, Jan Henk Kok, Brigitte Spierings)

