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Van de bestuurstafel:...
De afgelopen 2 maanden heeft het bestuur vergaderd over uiteenlopende zaken.
Een van de terugkerende onderwerpen is het tekort aan bestuursleden en vrijwilligers
Willen we de vereniging goed laten draaien dan hebben we naast diverse vrijwilligers toch zeker
nog 3 bestuursleden nodig.
Mocht U in de gelegenheid zijn om de vereniging te helpen, schroom dan niet om contact met een
van de bestuursleden op te nemen. Vele handen maken licht werk.

Algemene ledenvergadering:...
Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 16 maart jl. is het jaar 2015 doorgenomen.
In deze vergadering hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen benoemen,
namelijk Wendy van Gelderen als bestuurslid dans en Mark Kraan als bestuurslid facilitaire zaken.
Beide hebben in het afgelopen jaar al mee gedraaid en achter de schermen diverse zaken al geregeld.
Wij wensen ze allebei veel succes in hun nieuwe functie.
Verder zijn de financiële zaken besproken en hier is de nieuwe contributie vastgesteld.
Voor verdere informatie zie onze website: www.wsv-warnsveld.com

Varsity Jacks:...
Begin januari zijn alle varsity jacks retour gegaan naar de toeleverancier i.v.m. het probleem dat de
mouwen na het wassen verkleurden. De fabrikant heeft de klacht beoordeeld en we hebben bericht
gekregen dat deze gegrond verklaard is. Via een e-mail hebben we alle leden die een jack hebben
gekocht al ingelicht. Het geld van de jacks wordt verrekend met de contributie-inning.
Helaas is dus alle moeite die we het afgelopen jaar hebben genomen voor niets geweest.
We blijven zoeken naar een alternatief maar voorlopig moeten we het zonder verenigingsjacks doen.

Paasacties:...
Ook dit jaar zijn er door de leden weer flink wat paaseitjes en suikerbroden verkocht.
De topverkopers gaan binnenkort mee disco-bowlen. Alle leden worden bedankt voor hun inzet.
Dit jaar werd de actie mede mogelijk gemaakt door Bakker Alfons van Zuijlen en AH Warnsveld.
Op Goede Vrijdag 25 maart zijn de leden tot en met 7 jaar weer gezellig paaseieren wezen zoeken
in het bos. Daar kwamen ze tot hun verrassing de paashaas tegen.

Wist u dat:...
– Mad Mixture:

Dit jaar tijdens deelname aan de Haffwedstrijd in Hoorn 3e is geworden ??!!

– Jazzdance:

De selectiegroepen van Grietje ook mee hebben gedaan aan de
Oost- Nederlandse Kampioenschappen in Almelo. Daar hebben ze een 4e en 5e
plaats behaald.

– Turnselectie:

Zowel bij de jongens als bij de meiden diverse wedstrijden met diverse medailles
zijn behaald en er zelfs deelnemers doorgaan naar de districtsfinales ??!!

– Dance Rhythm: Beide voorstellingen volledig gevuld zijn met diverse deelnemers uit de hele regio
Voor meer informatie klik op de volgende link: Dance Rhythm
– Kijklessen:

In de week van 18 t/m 23 april weer de kijklessen zullen zijn, u bent dan van harte
welkom om de lessen bij te wonen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om niet
tijdens de reguliere lessen te blijven kijken.

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

Dance Rhythm
Kijklessen
Finale 6e divisie
WSV kamp
Clubkampioenschappen
Uitvoering

de Hanzehal
WSV
de Kei
Barchem
de Kei
de Kei

Voor de wedstrijdagenda klik hier

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

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.com

