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Van de bestuurstafel:
Het jaar 2017 is voor veel mensen al weer sportief begonnen. De aftrap hiervoor is gegeven met de
open lesmaand in januari. We zijn gestart met een nieuwe lessoort in ons aanbod: moderne dans.
Daarnaast is er weer een nieuwe reeks Beweegdiplomalessen gestart.
Hierover leest u verder in de nieuwsbrief meer informatie.
Op woensdag 8 maart a.s. is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U ontvangt hiervoor apart
een uitnodiging met agenda.

Werkgroep clubkleding ???:......
Op dit moment hebben de selectiegroepen jazzdance en turnen geen wedstrijdkleding/
trainingspakken.
Het is de bedoeling om hiervoor een werkgroep op te richten om te bekijken welke mogelijkheden er
zijn om dit voor de selectie maar mogelijk ook voor de rest van de leden te verzorgen.
We zijn op zoek naar 1 of 2 enthousiaste ouders die dit samen met enkele bestuursleden zouden
willen oppakken. Voor meer informatie of aanmelding ontvangen wij graag reactie op
secretaris@wsv-warnsveld.com.

Herenspringplank:......
Zoals in de vorige nieuwsbrief al geschreven is hebben we een mooi bedrag opgehaald met de
Grote Clubactie. Van een deel van het geld is een heren springplank gekocht. Deze plank hebben
we nodig om op niveau te blijven voor wedstrijden omdat de huidige springplanken niet geschikt zijn
voor de oudere turners binnen WSV. We hebben de leden van deze groep verrast met de komst van
deze plank en we wensen ze nog veel plezier met de nieuwe plank.

Dansen bij WSV:......
Juf Grietje is in de kerstvakantie geopereerd en maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Ze
zit nu midden in het bestralingstraject en probeert voor zover mogelijk de lessen zelf te geven.
Joost heeft aangegeven voor haar te willen invallen als hij kan. Hiermee zijn we erg blij.
Op zaterdag 4 februari hebben de jazzdance selectiegroepen meegedaan aan de Oost Nederlandse
kampioenschappen in Almelo. De jongste groep heeft daar een 5e plek behaald en de oudste groep
een 8e plek. Foto's zijn te zien op onze facebookpagina.
Sinds januari is er bij WSV een nieuwe les gestart: moderne dans. Voor jeugd vanaf 12 jaar wordt
o.l.v. Joost de Klein op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur les gegeven. Iedereen die
interesse heeft kan vrijblijvend 2 gratis proeflessen komen volgen.

Wedstrijddeelname bij WSV:
Het nieuwe seizoen is inmiddels in volle gang en zowel jazzdance als turnwedstrijden worden met
regelmaat gehouden. Voor alle ouders die nog niet precies weten hoe het zit met de regels rondom
wedstrijddeelname, kledingvoorschriften etc. willen we bij deze aangeven dat op onze website
een aantal documenten terug te vinden zijn met de benodigde informatie.
http://www.wsv-warnsveld.com/reglementen.html

Beweegdiplomalessen:
Op 25 januari jl. hebben de kinderen van de vorige reeks lessen
hun diplomales met goed gevolg afgesloten.
Alle kinderen gingen naar huis met hun Beweegdiploma.
Super goed gedaan allemaal.
De 2 proeflessen van de nieuwe reeks Beweegdiplomalessen zijn
inmiddels gegeven. Met ingang van 15 februari start de nieuwe serie.
Instromen kan tot maximaal 2 weken na deze datum. De lessen zijn voor
kinderen van 2- 4 jaar en worden gegeven op woensdagmiddag van
16.45–17.30 uur in sporthal de Kei.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
http://www.wsv-warnsveld.com/beweegdiploma.htm

Wie zijn wij ???:
VOORZITTER Renée Krabben.
Ik ben in 1990 als klein meisje lid geworden van WSV, en nooit meer
weggegaan.
Ik ben door de jaren leshulp en jurylid geweest. Ook heb ik jarenlang activiteiten
georganiseerd. In 2010 ben ik gevraagd voorzitter van WSV te worden, en dat
doe ik nog steeds met veel plezier. Ik ben nog steeds bij bijna alle activiteiten
die we organiseren wel betrokken: ik maak bv met heel veel plezier tijd vrij voor
het kamp, en ben erg trots op het eindresultaat van de uitvoering van afgelopen
jaar, die ik samen met de andere werkgroepleden georganiseerd heb.
In het dagelijks leven werk ik als verpleegkundige op de afdeling chirurgie in het
ziekenhuis in Zutphen.
Ik ben wel avontuurlijk aangelegd, en ga graag op vakantie naar Verweggistan.
Een van de dingen die ik dan erg graag doe is duiken! Heerlijk rustig, en zulke mooie dingen te zien…
dan kan ik er daarna weer tegenaan!

PENNINGMEESTER: Jolanda Kramer.
Sinds 2001 ben ik penningmeester van WSV en doe ik de ledenadministratie.
Als penningmeester verzorg ik alle betalingen van de vereniging zoals zaalhuur,
salarissen, bondscontributie en diverse kosten. Daarnaast verzorg ik de incasso van
de contributie en de bondscontributie van de KNGU.
Ook verzorg ik de boekhouding van de vereniging en zorg ik dat er bij de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering jaarcijfers van het afgelopen jaar en een begroting voor
het komende jaar zijn opgesteld.
Als ledenadministrateur zorg ik dat alle mutaties in het ledenbestand worden
ingevoerd zoals nieuwe leden, opzeggingen, wijzigingen van adres etc en
wijzigingen in lessen.
Verder ben ik nog het aanspreekpunt voor de turnpakjes en help ik waar nodig bij activiteiten van
onze vereniging.

SECRETARIS: Jolanda Beser
Sinds 2014 ben ik secretaris van WSV Warnsveld.
Dit houdt in dat ik de binnenkomende post en (e-mail)correspondentie beheer.
Ik verzorg de agenda's en notulen van de bestuursvergaderingen, de
leidingoverleggen en de algemene ledenvergadering. Ook het maken van het
jaarverslag, bijhouden van het roulatieschema en beheer van de statuten
behoort tot mijn taken.
Naast mijn functie als secretaris verzorg ik samen met Mark Kraan de digitale
nieuwsbrief, waarmee we alle leden op de hoogte houden van diverse
ontwikkelingen binnen de vereniging.
Voor diverse activiteiten en ook voor promotie doeleinden maak ik met regelmaat de flyers en zorg ik
dat op Facebook foto's, uitslagen of berichten geplaatst worden. Ook ik help waar nodig bij de
activiteiten binnen de vereniging.

Agenda:
8 maart 2017
25 maart 2017
14 april 2017
09 t/m 11 juni 2017
24 juni 2017

Algemene Ledenvergadering
Dance Rhythm
Paaseitjes zoeken
WSV kamp
Clubkampioenschappen

de Kei
de Hanzehal
Veldersebos
te Barchem
de Kei

Voor de wedstrijdagenda klik hier
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