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

Wilskracht - een nieuwe start!
Sinds de zomervakantie draait Wilskracht in de nieuwe opzet. Na wat startproblemen,
lopen alle lessen weer helemaal op rolletjes. Ook is er weer nieuwe aanwas van leden,
daar zijn we blij mee. Het streven is om het ledenaantal weer op de 100 te brengen.
Helpen jullie mee? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje die graag wil gymmen/turnen mee naar de les,
ze mogen gratis drie proeflessen volgen. Met name in de kleutergroep (3,5 t/m 6 jaar) is veel ruimte voor
nieuwe kinderen. Deelname aan de selectiegroep gaat op uitnodiging, dat betekent dat
vriendjes/vriendinnetjes meenemen in deze les niet kan.
In de schoolvakanties vervallen de lessen.
Afscheid van twee bestuursleden

Op woensdag 3 oktober zijn Harmina Houwing en Gerard Slok in het zonnetje gezet. Beiden zijn meer dan 10
jaar actief geweest als bestuurslid van onze gymnastiekvereniging. Harmina was als voorzitter jarenlang het
gezicht naar buiten voor Wilskracht en regelde daarnaast ook de wedstrijdzaken. Gerard zorgde er als
penningmeester voor dat de financiën van de vereniging netjes werden afgehandeld, een onmisbare functie
binnen de vereniging.
Als dank voor hun jarenlange inspanning kregen ze namens de leden en hun medebestuurders een etentje
aangeboden, een cadeaubon en bloembollen. Want nu ze hun bestuurstaak naast zich neer leggen hebben ze
weer wat meer tijd voor tuinieren!

Huidige 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. 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. De eerst volgende incasso zal half
november 2018 plaatsvinden. 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 of wilskrachtrhenen@gmail.com.
Opstapmodule jureren turnen dames: http://lectora.kngucampus.nl/OpleidingenJury/TurnenDames/Opstap/
Voor in de agenda – open les kleutergym
Op zaterdag 3 november is er van 11.00u-12.00u open les bij de kleutergym. Nodig vooral kinderen uit om
deze les met ons mee te gymmen. De kleuterles is voor kinderen van 3,5 t/m 6 jaar.
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.
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