
NIEUWSBRIEF MEI 2020                

 

Beste (ouders van) leden, 
 
De laatste nieuwsbrief verscheen in januari van dit jaar. In de tussentijd is er door de 
coronacrisis veel en toch ook weer weinig gebeurd. Hopelijk zijn jullie in ieder geval allemaal 
gezond gebleven. 
 
Bommelerwaardcup 
 
Het eerste waar we door de coronacrisis mee geconfronteerd werden, was het annuleren 
van de Bommelerwaardcup op zaterdag 14 maart. Veel leden van ons hadden hard getraind 
om de oefenstof onder de knie te krijgen en Wilskracht op de kaart te gaan zetten in 
Kerkdriel.  
 
In eerste instantie werd nog gedacht over een mogelijke verplaatsing naar een later moment 
in het jaar. Maar inmiddels is duidelijk dat in 2020 geen Bommelerwaardcup zal 
plaatsvinden. Dat is natuurlijk erg jammer. Maar we kijken positief uit naar 2021.  
Doordat de wedstrijd pas op het allerlaatste moment is geannuleerd, zijn er wel kosten 
gemaakt. Op dit moment wordt nog bekeken of deze kosten (bijvoorbeeld zaalhuur) 
doorgeschoven kunnen worden naar 2021.  
 
Het is daarom niet mogelijk of wenselijk om de inschrijfgelden terug te storten. Wij willen 
het daarom omdraaien. In principe blijft het inschrijfgeld tot 2021 staan op de rekening van 
de BWC. Wil je het inschrijfgeld toch retour hebben, dan verzoeken wij je om dit in een mail 
te melden met daarbij vermeld het bankrekeningnummer waar het naar toe moet.  
 
Recreantenwedstrijd Kesteren 
 
Op 16 mei zou een voor ons nieuwe wedstrijd plaatsvinden  
in Kesteren. Helaas is deze wedstrijd ook geannuleerd.  
Hopelijk krijgen we volgend jaar een herkansing.  
 
Afscheid Remy van Ebben 
 
Jarenlang heeft Remy zich ingezet voor Wilskracht als leider van de zaterdaggroepen. Vorig 
jaar heeft hij aangegeven minder beschikbaar te kunnen zijn in verband met zijn werk. Het 
was de bedoeling dat hij in het seizoen 2019-2020 nog wel ingezet kon worden als 
“oproepkracht”. Hier hebben wij maar 1 keer gebruik van hoeven te maken. Een echt 
afscheid kan helaas niet plaatsvinden. Vanuit het bestuur hebben wij in ieder geval gezorgd 
voor een kleine attentie als dank voor zijn inzet.  
 
 
 
 



Jaarvergadering 
 
Om een kalenderjaar af te kunnen sluiten als vereniging dient er een financieel jaarverslag 
en een activiteitenjaarverslag gemaakt te worden. De administratie van de vereniging moet 
ook altijd gecontroleerd worden door een kascontrolecommissie. Door de coronacrisis zijn 
een aantal zaken vooruitgeschoven. Inmiddels heeft de kascontrole plaatsgevonden en 
Rianne van Hemert en José van Kuilenburg hebben de administratie in orde bevonden.  
Vanuit het bestuur wordt Heidi bedankt voor haar inzet hiervoor.  
 
Mocht je het op prijs stellen om het financiële jaarverslag of het activiteitenjaarverslag in te 
zien, neem dan contact op met Heidi van Ingen. Of stuur een mailtje naar Wilskracht. 
 
Contributie 
 
Helaas hebben de lessen enige weken stilgelegen. Dat vinden we allemaal vervelend. Het is 
een situatie die ons allemaal treft. Hoewel er geen lessen waren, hebben we als vereniging 
nog steeds vaste kosten die gewoon doorlopen (de zaalhuur loopt b.v. namelijk wel door). 
Doordat we nu de mogelijkheid hebben om de lessen enkele weken door te laten lopen, 
kunnen we het enigszins compenseren.  
 
Handige ouders gezocht → herhaalde oproep 
 
Vorig jaar hebben wij een nieuwe balk  
aangeschaft. Dat is voor de vereniging een grote  
investering geweest. De balk staat in het materialenhok.  
Omdat iedereen (verenigingen, scholen e.d.) hier  
toegang toe heeft, heeft de balk al kleine  
beschadigingen opgelopen. Om erger te voorkomen  
is het nodig om een balkhoes aan te schaffen.  
Deze kost echter ruim € 500,00. Misschien zijn er  
onder jullie handige ouders die met een goede stevige stof en  
een degelijke naaimachine een dergelijke hoes kunnen maken. Uiteraard worden de kosten 
vergoed, maar waarschijnlijk zijn we dan veel goedkoper uit en kunnen we het bespaarde 
geld weer gebruiken voor andere materialen. Laat het ons weten! 
 
Slot seizoen / start nieuwe seizoen 
 
De lessen lopen dit jaar langer door. We kunnen dankzij de inzet van onze leiding doorgaan 
tot en met 11 juli op de normale trainingsdagen en tijden. Uiteraard blijft dit onder 
voorbehoud. Alleen maandag 1 juni komt te vervallen in verband met 2e Pinksterdag.  
 
Op dit moment weten we nog niet of en zo ja op welke wijze wij het seizoen kunnen gaan 
starten. Reserveer in ieder geval de volgende data in je agenda.  
 
2 september  Onder voorbehoud start seizoen woensdaggroep 
5 september  Onder voorbehoud start seizoen zaterdag/maandaggroepen 
 



Bestuur → herhaalde oproep 
 
Helaas heeft Heidi van Ingen besloten om aan het einde van het seizoen haar 
werkzaamheden voor Wilskracht stop te zetten.   
Ruim 10 jaar heeft zij zich als penningmeester en actief bestuurslid ingezet voor de 
vereniging. Hoewel wij het jammer vinden dat zij stopt, hebben wij begrip voor haar besluit. 
 
Helaas hebben wij nog geen reacties gehad op onze oproep uit de vorige nieuwsbrief. 
 
Dus onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden blijft doorgaan. Vind jij het ook belangrijk 
dat de vereniging blijft bestaan om de jeugd een leuke, gezellige en leerzame sport aan te 
bieden? Ben je betrokken bij de vereniging en wil je in een leuk en gezellig bestuur een 
bijdrage leveren aan Wilskracht??? Wij horen graag van je. Wij zoeken niet alleen moeders 
voor het bestuur. Vaders, opa’s, oma’s, ooms, tantes zijn ook van harte welkom om ons te 
helpen. Met name het invullen van de functie van penningmeester is op dit moment erg 
belangrijk en noodzakelijk om de vereniging draaiende te houden. Wij hebben jullie nodig! 
 
Tot slot 
 
Wij hopen jullie met deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Mocht jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan 
horen wij het graag via wilskracht@live.nl. 
 
Met sportieve groet, 
Bestuur Gymvereniging Wilskracht 


