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Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, en trainers, 

Met deze Nieuwsbrief willen wij u vanuit het bestuur graag informeren over een aantal zaken. 
 
 Van een trotse voorzitter 

Wat was het een geslaagde dag afgelopen 29 oktober. We begonnen om 11 uur met de reünie 
waar zo’n 140 mannen en vrouwen op af waren gekomen. De leden van de reüniecommissie 
hadden er vanaf het begin het volste vertrouwen in dat dit wel goed zou komen en zetten 
derhalve hoog in met een verwacht aantal van 200 personen. Ik dacht: met 100 vind ik het al een 
heleboel. Dat er dan meer dan 140 mensen zich hadden opgegeven vind ik dan ook meer dan 
geslaagd. Het was echt een feest der herkenning. Er werden vele herinneringen opgehaald en op 
de achtergrond speelde een live bandje om het allemaal nog sfeervoller te maken. De commissie 
had het hele sportbreak café boven voorzien van vele foto’s en andere items uit vervlogen tijden, 
zoals oude turnkleding, bekers, medailles, vaantjes, kranten, feestboekjes etc. Na de lunch, die 
prima verzorgd was door de mensen van Beijk catering, was er nog een dans-demonstratie uit de 
oude doos onder leiding van juf Hilda Groothoff van 91 jaar. Degenen die dat wilden konden een 
blik werpen in de nieuwe topsport-turnhal of zelf actief aan de slag in de Epke Zonderland 
turnhal. Na nog een groepsfoto (door Jan de Koning) gingen de meeste reünisten weer 
huiswaarts. Een enkeling is nog gebleven tot na de uitvoering.  
 
De Uitvoering was naar mijn mening geweldig, de trainers hebben er met hun groepen een 
mooie happening van gemaakt. Vlak voor het begin hadden we even paniek, Hilde 
Vliegendehond die de reisleidster zou zijn vanuit het verleden naar het heden en de toekomst, 
voelde zich niet fit genoeg om deze taak op zich te nemen en meldde zich ziek af. Daar sta je dan 
en nu?? Gelukkig vonden we in Gerda Wiersma een goede vervanger die het met plezier wilde 
overnemen. En dankzij de voorbereiding van Hilde, die het verhaal voor zichzelf al op papier had 
gezet, hadden we met Gerda zonder al te veel problemen een voortreffelijke speaker, waarvoor 
onze dank. Ook dank voor het leidende duo Brigitte Spierings en Thijs van Loenhout, door hun 
inzet en toewijding hebben we een geweldige middag gehad. En verder gaat onze dank uit naar 
een ieder die meegeholpen heeft om van deze middag een succes te maken. 
 
Het thema was Verleden, Heden en Toekomst, het verleden weten we, het heden beleven we en 
de toekomst maken we. Maar om deze toekomst te maken hebben we wel nieuwe bestuurs-
leden nodig, omdat Koos Vonk en ondergetekende er bij de komende ledenvergadering in 
december mee gaan stoppen. WIE O WIE werpt zich op als nieuwe voorzitter? Verder hebben we 
nog zeker 2 extra bestuursleden nodig. Dus als u een paar uurtjes per week over hebt en deze 
vereniging u ter harte gaat, meldt u zich dan bij het bestuur.  
We rekenen op jullie, want 
zonder kader kan een vereniging 
domweg niet bestaan. 
 
Met sportieve groet,  
Klaas Kramer 
  



 
 
 Grote Club Actie 2022 

Wie nog een boekje heeft van de Grote Club Actie, kan dat DEZE WEEK nog inleveren. 
Komt het ná 19 november binnen, dan kunnen we de verkochte loten niet meer verwerken! 
Van de verkochte loten gaat 80% van het bedrag naar de club, dat is een mooie extra 
inkomstenbron. Heb je nog een boekje thuis of in je tas, doe deze week nog even je best bij de 
buren, je juf of meester of die oom en tante die je nog vergeten was te vragen. Wie weet kopen 
ze nog een of meer loten. 
De boekjes kunnen in de witte brievenbus van WIK-FTC bij de achterste ingang van de Turnhal. 
 

 
 
 
 Foto’s Reünie en Uitvoering 29 oktober 2022 

Tijdens de reünie en de uitvoering op 29 oktober heeft Jan de Koning veel foto’s gemaakt. Deze 
zijn te bekijken en te bestellen via de website www.koningfoto.com. 
 
Klik op Foto’s 2022, dan kom je bij de mapjes met evenementen van 2022. Er zijn 4 mapjes 2022-
10-29 Reünie WIK-FTC en 4 mapjes 2022-10-29 Uitvoering WIK-FTC. Per map zie je 100 foto’s. 
Door de foto’s staat een copyrightbalk van de fotograaf. Als je foto’s gaat bestellen, krijg je de 
originele foto zonder copyrightbalk. 
Je kunt kiezen uit digitale foto’s (die je per e-mail ontvangt) of foto’s afgedrukt op fotopapier (die 
je per post ontvangt). 
 
Om daadwerkelijk te kunnen bestellen dien je een account aan te maken (naam, adres, 
telefoonnummer, bankrekeningnummer). Dit hoeft maar één keer. Als je de volgende keer weer 
een bestelling wilt doen, hoef je alleen maar in te loggen. Als alle gegevens zijn ingevuld, kun je 
door naar Afrekenen. 
Een digitale foto kost € 6,00 per stuk. 
Een fotoafdruk 20 x 30 cm. kost € 7,50 per stuk, inclusief bewerken en verzending.  
Fotoafdrukken worden alleen geleverd op formaat 20 x30 cm. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 Contributie seizoen 2022-2023 

In de vorige Nieuwsbrief was aangekondigd dat per 1 november de contributies verhoogd zullen 
worden. Zoals u misschien al gemerkt heeft, is dat niet gebeurd. 
Vóór het einde van het jaar zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, aangezien er 
twee bestuursleden zullen stoppen met hun werkzaamheden. Het leek het bestuur beter om 
deze Ledenvergadering af te wachten, zodat de contributieverhoging officieel door de leden 
goedgekeurd kan worden. Derhalve zal de verhoging pas per 1 januari 2023 ingaan. 

 
 Aankondiging ALV najaar 2022 

In december zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. 
Belangrijkste punten op de agenda zijn: afscheid van 2 huidige bestuursleden en benoeming van 
nieuwe bestuursleden en de begroting voor 2023. 
De datum is vastgesteld op vrijdagavond 9 december 2022. De agenda volgt later. 
We hopen dat er deze keer meer leden aanwezig zullen zijn dan bij de vorige ALV van juni.  
Toen was er namelijk NIET EEN LID komen opdagen, alleen 1 lid van de kascommissie!!! 
 
Het is deze keer een wat kortere Nieuwsbrief geworden. We hopen er na de Ledenvergadering 
weer wat meer tijd (en menskracht) voor te hebben. 
We nodigen de leden, ouders en trainers uit om ook eens berichten in te sturen. Dit kan naar 
info@wik-ftc.nl. 
Het zou leuk zijn om in de Nieuwsbrief ook wat te lezen over de wedstrijden waaraan onze leden 
dit seizoen deelnemen. 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 


