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WELKOM 

Ons is in die helfte van die jaar en die eerste atletiek seisoen, tweekamp 

seisoen en landloop voorseisoen het gekom en gegaan. Daar is heelwat 

om voor dankbaar te wees as klub in elkeen van hierdie seisoene en ek as 

afrigter is baie trots.  Lekker lees. 

 In hierdie skrywe is daar belangrike sake wat die fooie aanbetref. 

 Hoe die fooistruktuur toegepas gaan word. 

 Asook bietjie fotos oor die onderstaande prestasies. 

--------------------------------------------- 
DIE VORIGE SEISOENE 

Dit het baie goed gegaan met ons atletiek seisoene by beide die laerskole 

en hoërskole atletiek. Hierdie jaar het Nieka Visser die eerste beertjie 

geword om ‘n medalje op Gauteng Skole te verower vir Hekkies en 7de 

gekom by die Nasionale kampioenskappe vir laerskole. 

Die klub het ook vir die eerste jaar offisieel deelgeneem aan verskeie 

tweekampe en ‘n asemrowende sewe klublede het provinsiale klere gekry 

daarvoor (Danika, Nadia, Mignon, Tylo, Yanie, Lize en Inge). 

Die afgelope landloop voorseisoen het ook vier klublede met provinsiale 

klere opgelewer (Ewan, Brigitte, Monya en Lana). 

Die vorige jaar was daar slegs een atleet by beide die tweekamp en die 

landloop wat provinsiaal kon deelneem. In 2017 was daar in totaal 13 

beertjies oor drie sportsoorte wat provinsiale klere verower het en tans is 

daar alreeds 12 beertjies wat provinsiale klere verower het in die 

afgelope ses maande. 

As coach sê ek baie dankie vir julle vertroue en deelname! 
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FOOI STRUKTUUR 

Ek het in verlede jaar se laaste nuusbrief asook in Januarie se nuusbrief genoem dat die fooi struktuur gaan 

verander. Die afgelope ses maande het my oortuig dat dit die regte stap is vir die klub om te kan groei. Ek het 

rondgevra by ander sport klubs en ouers wie se kinders by ander sportklubs ingeskryf is en die norm is ‘n kwartaalikse 

fooi. Willebeer Afrigting gaan vanaf die derde kwartaal, wat begin in Julie, ook gebruik maak van kwartaalfooie.  Die 

daaglikse fooi val dus weg soos ek voorheen al genoem het. Die redes hiervoor is as volg: 

1. Te veel klublede het al met die boekhouer (Diana) verskil oor fooie terwyl sy net die afrigters se presensie volg. Sy 

is nie daarvoor verantwoordelik nie en dit skep spanning tussen my en klublede. 

2. Dit het ook gebeur dat ouers met my verskil oor presensie en weier om die fooi te betaal nadat die diens klaar 

gelewer is. 

3. Ouers kan soms nie onthou wat hulle betaal het nie en het die indruk dat hulle rekening afgehandel is terwyl dit nie 

die geval is nie. Daar is party rekeninge wat sedert 2017 uitstaande is. 

4. Baie klublede se rekeninge is nie op datum nie, wat my as klubeienaar in die verleentheid stel omdat ek salarise en 

lone het om te betaal onder andere die boekhouer en ons assistent afrigters. Dit maak ook my lewe moeilik as daar 

fooie is wat al twee maande agterstallig is. 

5. Ek het die maandfooi geïmplementeer in Januarie as toetslopie. Byna ‘n kwart van die klub het dadelik die 

geleentheid gegryp en dit as betalingsopsie gekies op hulle inskrywingsvorm alhoewel sommige ongelukkig was toe 

die rekening kom en hulle nie genoeg by die oefen was nie. 

6. Die klub het die afgelope drie maande baie geld verloor as gevolg van vakansiedae, siektes, reën en miskien die 

slegste hiervan is laaste minuut kanselasies nadat ek reeds opgedaag het. Die diens wat Willebeer Afrigting lewer is 

professioneel en sy personeel is gekwalifiseerd hiervoor. Ons daag altyd op en is voorbereid vir ons sessies en dit is 

swaar om alleen die prys te moet betaal vir die bogenoemde omstandighede. 

7. Ek wil graag die klub groei en sy personeel regverdig betaal.  
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HOE GAAN DIT DUS NOU WERK? 

Laerskool se kwartaalfooi is minder as die hoërskool omdat hulle minder oefen. Indien iemand sy/haar ander sport eers 

afhandel en nie in die begin van die kwartaal inskakel nie sal die huidige maandfooi van R560 (wat uitgewerk is op twee 

sessies ‘n week teen R70) geld vir so klublid. 

Die kwartaalfooi soos hieronder aangedui geld vir 2018. In 2019 sal dit weer aangepas word vir laerskool en hoërskool lede 

omdat inflasie sowel as belasting opgegaan het en ek nie ‘n aanpassing gemaak het aan die fooie in die laaste geval nie. Vir die 

hoërskool sal dit ook op drie sessies ‘n week uitgewerk word. 

Die eerste kwartaalfooi sal betaalbaar wees op 28 Julie 2018 en dit sal so aangedui word op julle faktuur wat julle voor die 

28ste Julie sal ontvang. Vir die lede wat in krediet is met Willebeer Afrigting sal julle krediet afgetrek word by die kwartaalfooi. 

 Lede wie se jaarfooi uitstaande is, is steeds betaalbaar. 

 Lede wie agterstallige fooie het, is dit steeds verskuldig omdat die afgelope maande se salaris en lone reeds betaal is. 

 Die klub gaan nou soos ander klubs funksioneer – dus as die lid nie opdaag nie is die klub nie verantwoordelik nie. 

 Oefenkampe en klubdrag is nie ingesluit by ‘n kwartaalfooi nie. 

Die kwartaalfooi is as volg: 

Laerskool:  -  R1200 (uitgewerk op R70 ‘n sessie twee maal per week – 30% afslag op die  
     maandfooi wat tans geld) 

Hoërskool:  -  R1500 (uitgewerk op R70 ‘n sessie twee maal per week – 10% afslag op die  
     maandfooi wat tans geld) 

------------------------------------------------------------------------- 

Ek vertrou dat julle bostaande in orde sal vind.  Geen lid of beertjie word spesifiek na verwys hierbo nie.  Alles wat ons doen, 

doen ons vir u kind!  Elke beertjie lê ons na aan die hart. Hierdie nuusbriewe verskyn op die klub se whatsapp groepe sowel 

as die webblad. Ek neem aan dat almal dit lees en bewus is van die verandering. 

Enige navrae hieroor kan na my gerig word by willem@willebeer.co.za. 
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HOE WERK DIE KWARTALE? 

Januarie – Maart - Atletiekseisoen en Tweekamp 

April – Junie  - Landloop voorseisoen en Tweekamp 

Julie – September - Landloop seisoen en Atletiek voorseisoen 

Oktober – Desember - Atletiek voorseisoen en Tweekamp voorseisoen 

--------------------------------------------------------------------------- 

Groete 

As daar enige navrae is moenie huiwer om met my kontak te maak nie. Net nie na 19:30 nie want dan los ek my foon 

eenkant. Epos is die beste. My epos adres is willem@willebeer.co.za. As daar enige probleme is met die fooi of finansies 

moet ook nie huiwer om my te kontak nie. Soos altyd luister ek graag en help as ek kan.  

 

SEËNGROETE, COACH WILLEBEER 
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