
  

 

September 2022 

 

Beste leden, ouders/verzorgers, 

De zomervakantie zit er weer op, we gaan er gezamenlijk een sportief nieuw seizoen van maken met 
veel nieuws en uitdaging! In deze nieuwsbrief alle belangrijke informatie die u als lid, ouder/verzorger 
moet weten.  

WIK doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 

Alle Rabobank leden krijgen een stemkaart met deze kaart kunt u op 
ons stemmen. Elke stem is voor ons van grote waarde. 
De stemkaart ontvangt u elk moment in uw brievenbus, gooi deze dus 
niet weg maar stem (dit kan vanaf 5 september a.s.) op ons! 
Dit jaar gaat de afdeling basketball competitie spelen, hiervoor 

moeten extra investeringen worden gedaan. Hiervoor hebben wij aanvullende financiële 

middelen nodig. Hoe meer stemmen, hoe groter het bedrag is wat wij kunnen krijgen. 

 

 

Grote Clubactie 2022 

Vanaf zaterdag 24 september gaan we weer loten verkopen voor 
de grote clubactie. 80% van elk verkocht lot komt ten goede voor de vereniging. Voor alle 
geledingen binnen WIK hebben wensen qua aanschaf nieuwe materialen, met de opbrengst 
van de grote clubactie 2022 hopen we weer wat extra geld op te halen zodat we deze wensen 
kunnen verwezenlijken. Ook dit jaar krijgen de kinderen die veel loten verkopen voor WIK een 
leuke beloning, informatie hierover op de uitgedeelde brief of anders bij de leraar. Graag het 
lotenboekje + lijstje met aantal verkochte loten inleveren bij de leraar voor de herfstvakantie 
2022.  

Mededelingen / nieuws vanuit de diverse geledingen 



Free-running; helaas zijn we genoodzaakt om tijdelijk te moeten stoppen met free-running op 
de vrijdagmiddag. Het bestuur heeft deze week gehoord dat het Gijs niet langer lukt om les te 
geven, we zijn druk zoekende naar een nieuwe leraar. Dit betreurt ons ten zeerste, maar we 
kunnen geen ijzer met handen breken. Weet u iemand die hiervoor geschikt is, graag 
informeer ons dan! 

Turnen; Quinty zal het komend seizoen de turnlessen gaan verzorgen (Luna zal nog 
regelmatig komen ondersteunen als haar opleiding het toe laat). Quinty zal met de 
selectiemeiden dit seizoen ook weer de wedstrijden oppakken. 

Hiphop; de Hiphop lessen worden komend seizoen gegeven door Indy. Ook zal Indy de peuter 
en kleuter danslessen op de zaterdagochtend voor haar rekening gaan nemen.  

Basketball; Simone zal komend seizoen met haar jeugd gaan starten met competitie 
basketball.  

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, stuurt dan een mail naar 
secretariaat.wikrheden@gmail.com 

Bestuur 

We hebben voor de zomervakantie afscheid genomen van Cindy Gronouwe, Carla Lodder en 
Gerdian Jansen. Zij hebben vele jaren deelgenomen aan het bestuur. Wij willen hen middels 
deze weg nog hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Verheugd zijn we u te laten weten dat we in Karen Schuchard een nieuwe secretaris hebben 
gevonden en in Steffen Nieuwenhoven een nieuwe penningmeester. Nog steeds zijn we op 
zoek naar een voorzitter! Niels Verkerk zal nu tijdelijk deze rol proberen te vervullen, naast 
zijn deelname als algemeen bestuurslid.  

Vele handen maken licht werk, als u de voorzittersrol te veel vindt, graag willen we van alle 
geledingen ook een algemeen bestuurslid hebben! Meld u aan via 
secretariaat.wikrheden@gmail.com!  

Tot zover alle actuele ontwikkelingen, hartelijk dank voor het lezen en veel plezier met de 
lessen die weer starten vanaf maandag 5 september a.s. 
Ook kunt u veel informatie vinden op onze website www.wikrheden.nl.  
Hier is ook het nieuwe lesrooster te vinden. 

Bestuur WiK Rheden 


