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WIKKIE AAN HET WOORD
Beste hondenliefhebbers, de eerste editie van “Wikkie” ligt
voor je.
Via de “Wikkie” wil de hondenvereniging W.I.K. informatie geven
over verschillende ontwerpen die er leven binnen de vereniging.
Bijvoorbeeld dat er weer ingeschreven kan worden voor een nieuw
cursusblok of welke bijzondere gebeurtenissen er zijn binnen de
vereniging maar ook leuke honden weetjes.
Het is de bedoeling dat Wikkie 3 x per jaar verstuurd wordt via de
mail.
Natuurlijk is het altijd mogelijk om je uit te schrijven mocht je niet
geïnteresseerd zijn, dit kan wel het gevolg hebben dat je niet tijdig
op de hoogte bent van inschrijven op de aangeboden cursussen.
Wikkie ontvangen zonder lidmaatschap? Dat kan!
Ook als je niet lid bent van de vereniging kun je Wikkie ontvangen.
Dit kan door je in te schrijven zonder lidmaatschap via de website.
Klik hiervoor op de hond “Wikkie” hieronder:
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CURSUSAANBOD EN INSCHRIJVEN 1 E BLOK 2021
Wat een jaar bizar jaar was het, 2020.
In maart werd ons normale leventje overhoop gegooid door COVID-19. Alle cursussen werden
complete stop gezet. Het was een vreemde gewaarwording, geen honden op het veld, geen geblaf,
geen honden plezier, helemaal niets.
Na de zomer mochten we weer starten. Fantastisch, heerlijk….
Net toen we een beetje op gang kwamen werden alle plannen en activiteiten gedwarsboomd door
alweer het Corona-virus en de hieruit volgende maatregelen van het RIVM. We moesten de
cursusgroepen verkleinen, afspraken verzetten, bestuur moest online gaan vergaderen, geplande
bijeenkomsten afzeggen, kantine ging dicht en, misschien wel het belangrijkste weer geen honden op
het veld.
Ondanks we nog midden in de strijd zitten tegen het virus, hopen we toch op een goede start met een
nieuw cursus aanbod in januari 2021.
Hieronder zie je het cursusaanbod voor het eerste blok van 2021. Klik op de cursus die je wilt volgen.
De link leidt naar de website van W.I.K. waar het aanbod en de cursus staat.
Wil je precies weten welke cursus het meest geschikt is voor jou en je hond, kijk dat even rond op de
website,” www.hsvwik.com ”, klik op hond “Wikkie”.

of neem contact op met W.I.K. door een mail te sturen naar: https://hsvwik.com/contact/









Puppy Cursus
Jonge Basis Cursus
Basis Cursus
Gehoorzaamheid A,B,C
Obedience (FCI en Engelse)
Flyball
Agility (Behendigheid)
RALLY-O

Kijk rustig rond en schrijf u in! De uiterste inschrijfdatum is:14-01-2021!!!!!
Wees er snel bij, want VOL IS VOL !!!
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HELP!!!! W.I.K. HEEFT JE NODIG

Vacatures
Ben jij op zoek naar een leuke functie binnen W.I.K? Lees dan vooral verder!
Onze vereniging steunt op een grote groep vrijwilligers.
Voor dagelijkse klusjes tot bardienst, bestuurslid tot trainers, etc. etc.
Er is altijd iets te doen en we hebben altijd handen tekort.
Ben je geïnteresseerd in één van de vacatures, of wil je iets doen voor de vereniging. Neem gerust contact
op met Erik Haartman(voorzitter). Je kunt ook je vragen stellen via het contactformulier.
https://hsvwik.com/contact/
Wie zoeken wij:
Bestuursleden algemeen
Penningmeester per ingang van z.s.m.
Kantine medewerkers
Onderhoudsmedewerker
Instructeurs / stagiaires

Bestuurslid:
Het huidige bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. We willen graag uitgroeien naar een voltallig bestuur
bestaande uit 7 personen.
Ben jij:
 Besluitvaardig, proactief, team-player!
 Positief en nuchtere instelling
 Oplossingsgericht denken
Lees je dit en denk je: ‘dit is echt iets voor mij of mijn opa, oma, vader, broer, zus, moeder etc.’, deel dit
bericht.
Heb je zelf geen hond maar wil je graag iets voor W.I.K. doen, reageer,…. Je bent hartelijk welkom!

Penningmeester:
Per ingang van de komende ALV komt de functie vrij als penningmeester van W.I.K..
Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur van W.I.K..
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De taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van onze vereniging.
Aangezien de penningmeester verantwoordelijk is voor de boekhouding van de vereniging, is het
belangrijk dat hij of zij beschikt over een goed financieel inzicht.
Daarbij kun je denken aan werkzaamheden als:
 het beheren van de rekening en de kas van W.I.K.
 de ledenadministratie van de vereniging
 financiële verslagen zoals jaarverslagen of jaarrekeningen
 het maken van (periodieke) begrotingen
 overige financiële werkzaamheden
Ben jij:
Iemand die het leuk vindt om een boekhouding bij te houden, dan is dit misschien iets voor jou.
Maar om de rol te vervullen is het handig als je naast een goed financieel inzicht beschikt over
organisatievermogen.

Kantine medewerkers:
Kantine medewerker – Voor onze kantine zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers. Het is de manier om
mensen binnen de club te leren kennen en we zijn dan ook op zoek naar mensen met een sociale
instelling. Lijkt het je leuk om 1 x in de week of 1 x in de maand een avond of een zaterdagochtend achter
de bar te staan of zou je willen assisteren bij evenementen, meld je aan bij Onno Witte of vul het
contactformulier in. https://hsvwik.com/contact/
Ben jij:
 Sociale instelling
 Goed gehumeurd

Onderhoudsmedewerker:
Terrein onderhoud – Voor de onderhoudsploeg zijn we dringend op zoek naar versterking. Op onderling
afgesproken dag en tijd lekker buiten bezig zijn (gras maaien, snoeien, etc.) maar ook clubgebouw
onderhoud (schilderen, technisch onderhoud, ect,). Aanmelden of informatie bij Onno Witte of vul het
contactformulier in. https://hsvwik.com/contact/.

Instructeurs / stagiaires:
W.I.K. is altijd opzoek naar vrijwilligers die onze instructeurs-groep willen komen versterken.
Op dit moment geven we gehoorzaamheidscursussen van pup tot (FCI) obedience, flyball, behendigheid
en Rally-O.
Wij willen ook heel graag onze cursussen uitbreiden met bijvoorbeeld Dogdance, Hoopers, balans en
coördinatie, Treibbal. Ben je instructeur in een van deze disciplines? Wil je bij een leuke vereniging en
onze leuke vrijwilligers horen? E-mail naar onze opleidingscommissie en we spreken heel graag af voor
een kennismakingsgesprek.
Wij zoeken gediplomeerde instructeurs maar ook stagiaires zijn welkom.
Via onze vereniging kunnen stagiaires ervaring opdoen, diploma’s behalen en lesgeven.
We hebben een goed stage plan waardoor de stagiair goed voorbereid instructeur kan worden.
Neem contact op met onze opleidingscommissie en we willen je heel graag met je afspreken.
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Wat vragen wij:
Enthousiasme
Ben je al instructeur? Diploma’s
Wil je stage lopen? Inzet om te leren
Team-player
Minimaal 1 avond per week
Deelnemen aan vergaderingen (ca 4x per jaar)
Meedenken hoe we het nog beter kunnen doen.
Wat bieden wij:
Een gezellige vereniging met een prima kantine en goede velden
Geregeld bijscholingen
Vergoeding
evt vergoeding cursussen
Jaarlijkse Barbecue
Voor de stagiair een gedegen begeleiding
Wij spreken graag met je af, mail ons!

FEEST, 40 JAAR W.I.K.
Op 21 augustus wil W.I.K. zijn 40 jarig bestaan vieren. De vrijwilligers zijn al volop bezig om van deze
“verjaardag” een extra leuke dag te maken.
We houden het nog even spannend wat we allemaal organiseren.
1 ding is zeker, het zal een leuke gezellige dag worden met een boel activiteiten om zelf te doen en om
te zien.
Houd de website en de “Wikkie”goed in de gaten om op de hoogte te blijven.
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