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Beste leden, ouders en verzorgers,

Nog even en dan is het kerst. We mogen dan genieten van een paar vrije dagen, even geen
school, werk en sport. Ook wel eens fijn toch? Tijd om gezellig met familie en/of vrienden bij
elkaar te zitten.
Het mooiste zou zijn als wij natuurlijk een witte kerst hebben en fijn naar buiten kunnen op de
slee of op de schaatsen, maar of dat gaat lukken weet ik natuurlijk niet, laten we het hopen.
We kruipen ook langzaam naar 2023 en gaan afscheid nemen van 2022. Voor sommige
misschien een minder leuk jaar, maar hopelijk voor velen van ons een leuk en mooi jaar.
Vaak is de tweede helft van de maand december een moment om terug te kijken naar dit jaar
en vooruit te blikken naar het volgende jaar. 2022 bestond sportief gezien uit mooie
momenten, we hebben kunnen genieten van trainingen en wedstrijden en er zijn mooie
prestaties geleverd. Het is zo fijn om iedereen te zien genieten van onze sporten. Of dit nu
recreatief is of op selectieniveau, jong of oud, sporten is leuk om te zien en te doen.
Ik wens alle leden, supporters, vrijwilligers en hun familie hele fijne en gezellige feestdagen
en een sprankelend en gezond nieuwjaar, vol met uitdagingen en sportieve ambities.

Met feestelijke groeten,

Monique Droog
Voorzitter

Afscheid Lieke
Op zaterdag 24 december zal Lieke haar laatste gymlessen geven bij Wilskracht. Lieke
heeft, samen met Astrid, de Ouder & Kindgym en het nijntje Beweegdiploma geïntroduceerd
bij Wilskracht. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter het Sinterklaasfeest en een vaste
waarde bij het turnkamp. Na een aantal jaren enthousiast en energiek turn- en gymlessen te
hebben gegeven is het nu tijd voor andere dingen. Wij zullen haar input en aanwezigheid
missen binnen Wilskracht en wensen haar alle goeds.

Vacatures trainsters en ledenadministratie
Met het vertrek van Lieke valt er per januari een gat in ons trainstersteam wat wij nog niet
hebben kunnen vullen. Gelukkig is er een tijdelijke oplossing voor de Ouder & Kind en
Peuter/Kleutergym gevonden echter blijft de vacature nog wel open staan. Ook voor het
volgende seizoen weten we al dat er een aantal lessen voorzien moeten worden van een
nieuwe train(st)er. Zoals al eerder aangegeven is het momenteel zoeken naar een speld in
een hooiberg naar (gediplomeerde) trainers. Wij vragen iedereen onze zoektocht te
ondersteunen. Elke tip wordt gewaardeerd en kun je doorgeven aan je trainster of via
jeroen.futselaar@wilskrachtalphen.nl
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Daarnaast zijn wij nog op zoek naar iemand die het beheer van de ledenadministratie op
zich wil nemen. Hierbij is nauwkeurig werken en het actief bijhouden van de mail een
must. Binding met onze vereniging is niet noodzakelijk maar wel leuk. Je maakt deel uit
van een enthousiaste groep vrijwilligers. Kijk voor de volledige functiebeschrijving op
https://www.wilskrachtalphen.nl/vacatures/ Hier vind je ook de overige vacatures.

Jump voor je club
In samenwerking met Jumpsquare Gouda hebben we een te gekke actie die je zeker niet wil
missen: Jump voor je club!

Bij gebruik van onze unieke clubcode - JSQG22wilskracht - gaat er per boeking 2 euro terug
naar Wilskracht. Daarnaast krijgen alle leden die gebruik maken van deze code 1 euro
korting op alle jumpsessies en lessen bij Jumpsquare Gouda.

Ga jij in de Kerstvakantie jumpen? Vergeet dan niet de unieke clubcode te gebruiken en
sponsor met elk verkocht ticket je eigen vereniging.

Recordopbrengst Grote Clubactie!

De uitslag van de Grote clubactie is bekend. Wilskracht behaalde een recordopbrengst van
maar liefst €8056,56. Daarmee hebben we ons doel zelfs weten te verdubbelen! We zijn blij
verrast met deze geweldige opbrengst en willen alle lotenverkopers ontzettend bedanken
voor hun inzet. De trekking is intussen geweest en we hopen dat jullie leuke prijzen hebben
gewonnen. Door het grote succes van de actie laat de beloning voor onze verkopers even op
zich wachten. In januari krijgen wij vanuit de Clubactie medailles toegestuurd voor alle leden
die 25 of meer loten hebben verkocht. Op dat moment zullen wij al onze verkopers in het
zonnetje zetten.

https://www.wilskrachtalphen.nl/vacatures/
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Schema van aftreden bestuur
Na de ALV is ons bestuur gewijzigd. Hierbij het schema van aftreden voor de komende jaren.
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Bondscontributie 2023
Jaarlijks worden de contributietarieven van de KNGU geïndexeerd. Na zorgvuldige afweging
en op basis van de enorme lastenstijgingen waarmee ze worden geconfronteerd ontkomt de
KNGU niet aan een verhoging van de bondscontributie met 8%.

Deze verhoging komt voornamelijk voort uit de hoge inflatiecijfers (14,3% in oktober 2022) en
stijgende personeelskosten (cao sport). De volgende tarieven zullen per 01.01.2023 van
toepassing zijn en bij de contributie worden geïnd:

Jeugd t/m 15 jaar: €2,15 per periode, 10x per jaar, september-juni
Vanaf 16 jaar: €2,65 per periode, 10x per jaar, september-juni

Agenda
24/12/2022 Kerstvakantie

09/01/2023 Start lessen in het nieuwe jaar

22/01/2023 Districtswedstrijd Tweede Divisie RG georganiseerd door Wilskracht in de
Limeshal, kom allen kijken!

27/02/2023 Start Voorjaarsvakantie

Namens het bestuur wensen wij iedereen fijne dagen toe.

Monique, Sandor, Chantal, André en Jeroen


