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Algemene informatie
Secretariaat:
Jolanda Beser-Kos
secretariaat@wsv-warnsveld.com

Van de redactie:
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze vereniging W.S.V.

Redactie:

De laatste tijd is er gekeken of er een mogelijkheid bestond om
een digitale nieuwsbrief uit te brengen.
Door de gestegen kosten en het teruglopen van de adverteerders
was het niet meer haalbaar om een clubblad te drukken.
De redactie gaat proberen om één keer per 2 maanden onze
nieuwsbrief uit te brengen.
Hierdoor blijven jullie sneller op de hoogte van alle bijzonderheden.

Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.com

De redactie

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

Van de bestuurstafel:
In dit stukje geven we bijzonderheden aan vanuit het bestuur:
– Jacks, deze zijn nu ingeleverd bij de leverancier en wij wachten nu
in spanning af wat de uitkomst is van hun onderzoek.
Wat onze verdere stappen zijn laten we hier van afhangen.
– Op 9 januari hebben we onze Sport Instuif gehouden,
Hiervan zijn de foto's te vinden op de website of klik hier
– Vanaf begin januari heeft het WSV streetdance wedstrijdteam
Mad Mixture o.l.v. Joost de Klein ook een eigen Facebook pagina.
Liken is fijn, zo blijf je op de hoogte van alles rondom
wedstrijddeelname, foto's filmpjes etc.
https://www.facebook.com/madmixturewsv/

Agenda
16 maart 2016:
25 maart 2016:
16 april 2016:
18 t/m 23 april 2016:
10 t/m 12 juni 2016:
25 juni 2016:
12 november 2016:

Algemene ledenvergadering
Paaseieren zoeken
Dance Rhythm
Kijklessen
WSV kamp
Clubkampioenschappen
Uitvoering

de Kei
Veldersebos
de Hanzehal
WSV
Barchem
de Kei
de Kei

Voor de wedstrijdagenda klik hier

Dance Rhythm 2016
Ook dit jaar organiseert W.S.V. ons jaarlijks terugkerend
dansspektakel Dance Rhythm waar W.S.V. en diverse andere
(dans)verenigingen uit de omgeving hun kunnen zullen vertonen.

www.wsv-warnsveld.com

Dit spektakel wordt gehouden op zaterdag 16 april 2016,
in de Hanzehal in Zutphen.
Wilt u hierbij zijn, klik dan voor meer informatie op onderstaande link.
Dance Rhythm

Facebook

Wist u dat:......
…...Het wedstrijdseizoen al weer in volle gang is ?
Zoals jullie misschien al wel gemerkt hebben zijn er al weer
verschillende turnwedstrijden met goed resultaat afgesloten.
We proberen de resultaten door middel van foto's in het Contact
en op de websites van Leven in Zutphen en de Stentor geplaatst te
krijgen. Ook op onze eigen Facebook pagina en op de website
zullen we de foto's en uitslagen plaatsen.
….we sinds dit jaar we een clubmascotte hebben ?
Beer Bo gaat zoveel mogelijk mee naar alle wedstrijden/evenementen.
….bij de kids van het Beweegdiploma nijntje de mascotte is ???.
….we binnen het bestuur en in de diverse werkgroepen nog steeds
hulp kunnen gebruiken ? Hoe meer hulp we hebben hoe minder de
belasting voor de (te) kleine groep vrijwilligers is.
Heeft u wat tijd over en lijkt het u leuk om ons te helpen, kijk dan eens
op onze website voor de taken/functies waarvoor we nog hulp kunnen
gebruiken.
….als u vragen, tips, op- en/of aanmerkingen heeft,
u contact met ons kunt opnemen ??

Wilt u onze nieuwsbrief
niet meer ontvangen,
gebruik onderstaande
link
Afmelden

Verenigen doen we samen !!!
Met elkaar, voor elkaar !!!

