Rhenen, december 2018
Beste (ouders/verzorgers van onze) leden,

Sinterklaas op bezoek!
Sinterklaas heeft Wilskracht niet overgeslagen en voor alle groepen lekkernijen
meegenomen. Op 1 december gingen de peuters en kleuters pietengymmen. Bij de
kleuters kwamen er nog twee enthousiaste pieten langs. Alle peuters en kleuters haalden
deze ochtend hun pietengymdiploma en vonden de zak met pakjes die de pieten hadden achtergelaten. Leuke
(kleuter)praatjes waren er ook genoeg:
Kleuter A zeer verontwaardigd: "Juf, rommelpiet was thuis geweest! Hij had gewoon ALLE schoenen door
elkaar gegooid!". Kleuter B: "En hij was ook al op school geweest!"
De pieten zijn een beetje druk.. (Juf) Marijke stelt half grappend voor om te vragen of ze wat rustiger kunnen
zijn. Sarah bedenkt zich niet en stapt op piet af: "Zeg piet, kun je niet wat rustiger doen?!"
Piet was er stil van…
"Die piet is echt gek! Hij klimt super hoog!!" Zelf klimmen de kleuters minstens zo hoog…
De cadeautjes die over waren zijn in de mand gegaan van de Speelgoedbank Wageningen. De speelgoedbank
zamelt speelgoed in om dit door te geven aan gezinnen in Wageningen en omgeving die met weinig geld rond
moeten komen. Zo hebben ook deze kinderen een cadeautje op hun verjaardag of met Sinterklaas.
Zomerkampen

De KNGU Zomerkampen organiseert al meer dan 60 jaar in de bossen van Beekbergen elke zomer zeven
weken Zomerkamp ,voor alle kinderen tussen de 6 en de 18 jaar. De kampweken staan in het teken van
plezier, dansen, zingen, gymmen, freerunnen, waterspelletjes, bosspelen, griezeltochten, vrienden maken,
kampvuur en nog veel meer! Inschrijven kan vanaf 5 januari 2019. Voor sommige kampweken gaan de
inschrijvingen altijd heel snel. Voor meer informatie zie: https://www.zoka.nl/ of vraag Marijke om haar
ervaringen! Marijke hoopt komende zomer in kampweek 7 naar zoka te gaan. Wil je in die week op kamp? Laat
het Marijke dan z.s.m. weten.
Selectie

Voor de selectie hebben we momenteel alleen Marijke Lucas die bevoegd is om les te geven. Dit betekent dat
in geval Marijke verhinderd is, de les uitvalt. Uiteraard zullen we proberen om dit zoveel mogelijk te
voorkomen en jullie tijdig te informeren als dit het geval mocht zijn.
Uitje naar ....

We willen graag weer een uitje naar the Maxx (peuters, kleuters, recreanten en selectie) en turnhaltraining
voor de selectie organiseren. De vader van Tessa wil het uitje naar the Maxx regelen. Dat betekent dat we nog
iemand zoeken die de turnhaltraining wil regelen. Marijke heeft hiervoor de informatie. Meld je aan via
la.wilskracht@gmail.com of spreek Marijke of Petra van het bestuur aan.
Nieuws van het bestuur Wilskracht

Momenteel bestaat het bestuur uit Mandy Gleisberg (ledenadministratie), Jeanet van Maldegem (algemene
zaken) en Petra Berkhout (voorzitter/penningmeester). Marijke Lucas is bij alle bestuursoverleggen aanwezig
als vertegenwoordiger van de trainers.
We kunnen beslist nog extra handen gebruiken! We begrijpen dat in het bestuur gaan wellicht een wat grote
stap is. Maar jullie kunnen ook helpen door een activiteit te organiseren, zoals de Grote Club Actie, een uitje
naar The Maxx, turnhaltraining of een filmavond. Voor een aantal activiteiten zijn er ook opzetjes of
draaiboeken beschikbaar. Maar kleine klusjes als een was draaien, ballen oppompen etc. is erg fijn.

Spreek ons gerust aan als je vragen hebt over wat je bijdrage zou kunnen zijn. Een mailtje sturen naar
la.wilskracht@gmail.com kan natuurlijk ook.
Op korte termijn zoeken we ook iemand die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Wie heeft
boekhoudkundige kennis, of is sowieso handig met dit soort zaken en kan ons daarin bijstaan? Dit kost hooguit
enkele uren per maand van uw tijd.
Voor meer info kunt u contact opnemen via la.wilskracht@gmail.com.
Incasso - data
Met ingang van augustus wordt de contributie iedere drie maanden geïnd. Voor het laatste kwartaal van 2018
is de incasso half november uitgegaan. Per 2019 zal de incasso worden geïnd op 1 januari, op 1 maart, op 1 juli
en op 1 oktober. Opzeggen van het lidmaatschap kan per drie maanden, en moet vóór de incassodatum
plaatsvinden.

Jury gezocht!

Het tekort aan bestuursleden en trainers heeft ons genoodzaakt aanpassingen door te voeren in de
activiteiten die de vereniging aanbiedt. Eén van de belangrijkste is dat de selectie niet meer deelneemt aan
wedstrijden. Ook de onderlinge wedstrijden voor de recreatie en selectie zijn komen te vervallen. In plaats
daarvan organiseren we dit seizoen twee keer per jaar een demo-avond. De eerste vindt plaats in januari (zie
verder).
Als bestuur blijven we via verschillende kanalen werven voor een trainer, zodat we weer meer lessen kunnen
gaan aanbieden. Ook hopen we via het intern opleiden van mensen het trainerstekort op te lossen.
Om aan wedstrijden mee te kunnen doen, moet je als vereniging ook juryleden hebben die op wedstrijddagen
ingezet kunnen worden als jurylid. Op dit moment hebben we te weinig juryleden waardoor het houden van
onderlinge wedstrijden en het deelnemen aan KNGU-wedstrijden niet mogelijk is. De onderlinge wedstrijden
van Wilskracht zijn altijd op vrijdag. Andere wedstrijden op zaterdag. Om jurylid te worden, volg je een korte
opleiding van 3-5 avonden. Als jurylid beoordeel je de turnoefeningen van de kinderen. Je kijkt naar wat een
kind doet, bijvoorbeeld koprol of radslag, én je kijkt naar hoe goed een kind dat doet. Denk aan een mooie
landing, benen netjes recht houden etc. Vanuit de KNGU is er een opstapmodule om kennis te maken met
jureren. Via de onderstaande link kun je dit vrijblijvend uitproberen. Heb je interesse of vragen? Benader of
mail Marijke via de ledenadministratie.
Opstapmodule jureren turnen dames: http://lectora.kngucampus.nl/OpleidingenJury/TurnenDames/Opstap/
Voor in de agenda - Demo op 25 januari 2019
Op vrijdag 25 januari geven de recreatiegroepen en de selectie een demonstratie voor ouders, vrienden en
bekenden. Noteer deze datum vast in de agenda. We beginnen om vijf uur met de demo van de recreanten,
om zes uur geven de selectieleden hun demonstratie.
Lessen kerstvakantie
De peuters en kleuters gymmen wel op zaterdag 22 december. Er is geen gym op zaterdag 29 december en 5
januari. In de kerstvakantie zijn er geen lessen voor de recreatie, selectie en dames.
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