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Gymnastiek- en turnvereniging
WIK Oostvoorne

Vrijwilligers gezocht
Vanwege verhuizingen in ons team zijn we op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. We zoeken:
• Hulp met het WIK-jaarboekje (verzamelen
materiaal, lay-out, uitgeven ongeveer 3 dagen
werk per jaar, adverteerders werven ongeveer
een dag per jaar)
•Een redacteur voor de nieuwsbrief (verzamelen
materiaal, lay-out, ca 4 keer per jaar een avond
werk)
• Hulp bij de organisatie van evenementen
(onderlinge wedstrijd/jaarlijkse uitvoering); per
evenement ongeveer een dag werk
•Een coördinator voor de grote clubactie die op
19 september van start gaat (ongeveer een dag
werk per jaar)
• Twee mensen die in januari de boekhouding
willen controleren (twee avonden werk 1 keer
per jaar)
• Ook is er in het bestuur plek voor een
secretaris: iemand die de agenda uitstuurt en
notuleert, en in het algemeen meedenkt over
het reilen en zeilen van de club. Zit je vol met
goede ideeën dan ben je meer dan welkom!
• Ten slotte is er regelmatig vraag naar
vrijwilligers die bij wedstrijden aan de teltafel
willen zitten; dit is een uitstekende manier om je
kind van dichtbij te zien turnen terwijl je helpt
de wedstrijden mogelijk te maken.

Beste leden van WIK,
We hebben een dubbele nieuwsbrief deze keer.
Over springwedstrijden en andere zaken, zoals
de aankomende uitvoering op 5 september (zie
ook rechtsonder). Wij hebben er zin in! We
zouden het als bestuur heel leuk vinden als we
vele ouders, opa's en oma’s mogen
verwelkomen. Fijne vakantie allemaal.
Pauline Doedens, voorzitter WIK

Belangrijke data:




5 september is de uitvoering.
Laatste lessen voor de zomervakantie
zijn in week 28. De eerste lessen
beginnen weer in week 35.
Onderlinge wedstrijd is verplaatst naar 1
oktober

De springwedstrijden waren een groot succes

Uitstel Uitvoering

De springwedstrijden voor recreatiegroepen welke afgelopen
6 juni plaatsvonden waren een groot succes. Turnverenigingen
uit Tinte, Spijkenisse, Brielle, Rockanje, Hellevoetsluis,
Geervliet en Rozenburg waren naar De Meander in
Oostvoorne gekomen om hun beste beentje voor te zetten. Er
deden zo’n 160 kinderen en jongvolwassen mee. Van onze
vereniging lieten Sanne, Yentle, Eline, Louise, Chantal en
Mette in de ochtend prachtige sprongen zien, maar helaas
vielen ze niet in de prijzen. Ook Danaya, Lizz, Linda, Kimberley,
Fleur en Lieke deden in deze categorie mee. Deze groep won
maar liefst op 4 van de 5 toestellen een prijs. Zilver bij de
minitrampoline en goud bij de kast met plankoline, kast met
trampoline en de tumblingbaan. Ook in de categorie 11 t/m
14 jaar was er prijs. Blijke, Caitlin, Senna, Elise, Nienke,
Maaike, Iris en Claudia wonnen 3 gouden medailles, namelijk
bij de tumblingbaan, kast met plankoline en kast met
trampoline. Tot slot waren de senioren aan de beurt. Karlijn,
Lisa, Natalya, Kirsten, Jamie en Linda hadden een puntentotaal
van 14,27 bij de trampoline met pegasus en wonnen hiermee
de 1ste prijs.

Er stond een een wervelende
uitvoering van de gymnasten van
WIK gepland op zaterdag 4 juli.
Maar helaas kon het niet doorgaan.
Het bestuur en de trainers hebben
besloten de uitvoering uit te stellen.
De reden hiervoor is dat het op
zaterdag 4 juli heel warm zou
worden.
We hebben het zo goed mogelijk
gecommuniceerd naar onze leden
en iedereen die wilde komen.
De uitvoering is echter niet van de
baan.
Op 5 september 2015 zal het alsnog
plaatsvinden. Zet de datum in uw
agenda en kom allen kijken naar de
prachtige uitvoering van onze
vereniging!
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Gymnastiek- en turnvereniging
WIK Oostvoorne
Contributie

Op de ALV van 15 juni is het volgende besloten over de contributie:
-

-

-

-

-

-

Per juli 2015 gelden nieuwe tarieven. Selectie en recreatie turnen,
dance of freerunnen, alle uren zijn gelijk en hoe meer je sport des te
minder je per uur betaalt. De nieuwe tarieven staan op onze website:
www.wik-oostvoorne.nl
De contributie zal per kwartaal geïnd worden en ook opzeggingen
kunnen nu ook per kwartaal gedaan worden.
De contributie aan de KNGU zat vroeger in onze eigen contributie
verwerkt maar wordt vanaf nu apart in rekening gebracht aangezien
wij die als vereniging ook direct moeten doorsluizen naar de turnbond.
Niet alle kwartaalcontributies zijn even hoog; het zomerkwartaal wordt
relatief een stuk goedkoper omdat daar ook veel minder lessen in
vallen. Dit gaat in per januari 2016.
Gezinskorting: Als er drie of meer gezinsleden bij ons sporten kun je bij
de penningmeester om een restitutie van 25% op de totale rekening
vragen
Manier van betalen: Het liefst zien we de contributie betaald per
incasso, dit scheelt de ledenadministratie enorm veel werk. Per
oktober is er een korting van 5 euro voor leden die automatisch
betalen. Wil je overstappen van handmatig betalen naar automatische
incasso? Vul dan voor 1 september het inschrijfformulier van de site in
en geef dit aan de leiding.
Omdat we over gaan op een nieuw administratiesysteem willen we u
vragen de nota's goed te controleren. Voor eventuele
onduidelijkheden of vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie:
paulinedoedens@hotmail.com

Barbara weer op de been
WIK-trainster Barbara begint weer te
bewegen als vanouds. Ze had eerder
een blessure opgelopen waardoor haar
voet in het gips moest.
Ze revalideert en gaat gelukkig goed
vooruit. We zijn blij haar weer veel in
de zaal te zien!

Juryleden gezocht
Onze turners en turnsters willen en
doen een paar keer per jaar mee
aan rayon en regio-wedstrijden.
Om mee te mogen doen wordt er
van elke vereniging gevraagd om
juryleden te leveren voor deze
wedstrijden. Op dit moment zijn er
vanuit WIK maar weinig mensen die
kunnen jureren. Daardoor is de
kans aanwezig dat onze kinderen
uitgesloten worden van
wedstrijden. Jammer!!!! Vooral
voor de kinderen die zo hard
werken tijdens de trainingen. Wie
doet mee aan de gratis KNGU
opleiding en zet zich af en toe een
dagdeel in als jurylid? U begrijpt
dan je meteen beter waarom uw
kind wel/geen hoge score krijgt op
de diverse onderdelen!

Nieuwe tumblingbaan
We zijn druk bezig
geweest om sponsorgeld
binnen te krijgen voor
onze nieuwe
tumblingbaan. Een
nieuwe baan kost een
paar duizend euro. Maar
het is ons gelukt dankzij
sponsoring van het
Zuster Visser Fonds en
het Deltaport
Donatiefonds. Zij hebben
ons geweldig geholpen
en we hebben inmiddels
de nieuwe tumblingbaan
in gebruik genomen.
Tijdens de uitvoering op
4 juli zullen onze
gymnasten hun
oefeningen op de
tumblingbaan laten zien.
Volgens de trainsters is
de nieuwe baan ook
prettig bij het lesgeven
want het maakt een stuk
minder herrie dan de
vorige.

