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Van de bestuurstafel:
Sinds de laatste nieuwsbrief van februari hebben bestuur, leiding en leden niet stilgezeten.
We hebben inmiddels de Algemene Ledenvergadering gehouden, Dance Rhythm is geweest en ook
de paaseitjes en suikerbrodenactie is al weer achter de rug. In deze nieuwsbrief stellen we weer
2 bestuursleden aan u voor en brengen u weer op de hoogte van afgelopen en komende activiteiten
en ontwikkelingen binnen de vereniging.

Dance Rhythm 25 maart 2017:......
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagd spektakel. Zowel de middag als
avondvoorstellingen waren volledig uitverkocht. Met in totaal 76 optredens van 18 verenigingen uit
de hele regio was Dance Rhythm 2017 weer een groot succes. De werkgroep wil alle mensen die
zich ingezet hebben om deze dag te laten slagen heel hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp zijn dit
soort evenementen niet mogelijk.
Zet vast in je agenda voor volgend jaar: Dance Rhythm 24 maart 2018 !
De foto's van dit jaar zijn terug te vinden via deze link: klik hier

Paasacties:......
Ook dit jaar is er door de leden weer veel verkocht. In totaal 565 zakjes paaseitjes en 385
suikerbroden. Alle topverkopers hebben een uitnodiging gekregen om mee te gaan disco-bowlen.
We bedanken alle leden voor hun inzet. Dit jaar werd de actie mede mogelijk gemaakt door
Bakkerij Van Zuijlen en de inzet van onze bestuursleden en andere vrijwilligers.
Helaas hebben we dit jaar moeten besluiten het paaseieren zoeken niet door te laten gaan wegens
te weinig aanmeldingen. We hopen, dat volgend jaar het aantal kinderen groter zal zijn en er dan
weer een gezellige middag van te maken samen met de paashaas.

Dansen bij WSV: update juf Grietje en juf Vera...
Juf Grietje heeft enkele weken geleden haar laatste bestraling gehad en doet er alles aan om zo
snel mogelijk weer helemaal fit te worden. Ze heeft bijna al haar lessen zelf gegeven en heeft
onlangs ook meegedaan aan de voorrondes van het NK jazz in Kampen. Ook bij Dance Rhythm
was ze van de partij en dat vinden we toch echt wel bewonderenswaardig.
WSV Warnsveld is blij met deze topjuf.
Juf Vera is onlangs bevallen van een tweeling. We feliciteren haar en haar man met de geboorte
van Nolan en Revi. Hun zusje Aimée is dolgelukkig met haar broertjes. We wensen het gezin veel
geluk samen.

Turnen WSV:
Onlangs heeft juf Elke binnen het bestuur aangegeven aan het eind van het turnseizoen 2017 te
stoppen met lesgeven bij zowel WSV Warnsveld als bij SZG Zutphen.
Alle leden uit deze groepen zijn hiervan op de hoogte gebracht. Op dit moment is het bestuur erg
druk met het zoeken naar een oplossing en invulling van de vrijkomende lesuren.
We hebben hiervoor o.a. een vacature geplaatst en gaan natuurlijk ook met eigen leiding om tafel
voor de invulling. Zodra wij hierover meer informatie hebben brengen wij u op de hoogte.
Mocht u toevallig nog iemand weten die ervaring en interesse heeft om les te komen geven, dan
horen wij dit graag.
Verder zijn de afgelopen weken diverse turnwedstrijden geweest bij de heren en dames in
verschillende divisies. Er zijn door een flink aantal turn(st)ers medailles meegenomen en plekken
behaald in de finales. Super gedaan allemaal en succes bij de finalewedstrijden.

Wie zijn wij ???:
BESTUURSLID FACILITAIRE ZAKEN/MATERIAALBEHEER Mark Kraan.
In 2016 ben ik bestuurslid facilitaire zaken van WSV Warnsveld geworden.
Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de aanvragen van de zaalhuur bij
Optisport en bij de Gemeente Zutphen. Verder onderhoud ik de contacten met
deze twee organisaties over het gebruik en onderhoud van de zalen en toestellen.
Ook draag ik zorg voor het onderhoud en de staat van onze eigen materialen,
zoals de geluidsapparatuur, de tumblingbaan, springplanken, spiegelwand e.d.
Buiten het bestuur om ben ik nog te vinden in de vele werkgroepen, zoals Dance Rhythm, de
uitvoering en het WSV kamp.
Verder verzorg ik, samen met Jolanda Beser, de nieuwsbrief, onderhoud ik de website en ben ik ook
de huisfotograaf van WSV.
Ik ben bijna 30 jaar beveiligingsbeambte bij een particuliere beveiligingsbedrijf in Apeldoorn.
Daar ben ik in vele functies inzetbaar, zoals mobiele surveillant, vervangend planner en object
beambte.

BESTUURSLID P&O Inge Roordink.
Toen mijn dochter ging dansen bij WSV en bleek dat het bestuur dringend
behoefte had aan hulp, ben ik in het bestuur “gestapt”.
Inmiddels ben ik sinds 2012 bestuurder P&O. In het dagelijks leven ben ik
werkzaam als arbeidsrechtjurist en dat is in deze rol best praktisch.
Ik ben betrokken bij het aantrekken van de leiding binnen WSV en regel de
contractuele afspraken en ondersteun de overige bestuursleden bij alle
personeels aangelegenheden.
Daar waar mogelijk draag ik mijn steentje bij aan andere activiteiten en
evenementen binnen de vereniging.
Dat is met zo’n gezellige club mensen erg leuk om te doen.

Kamp en spokentocht WSV:
Zoals al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is dit jaar het WSV Kamp op 9, 10 en 11 juni a.s.
Meer informatie zal binnenkort volgen via een brief, maar we willen al wel vast aangeven dat
op zaterdagavond 10 juni de WSV spokentocht zal plaatsvinden.
Nieuw is dit jaar dat de tocht “open gesteld” wordt voor niet-leden. Als je 10 jaar of ouder bent, maar
niet mee gaat op kamp, kun je toch meedoen met de spokentocht.
Voor meer informatie m.b.t. prijzen, locatie en voorwaarden verwijzen we jullie graag naar onze
website. Binnenkort staat daar alles te lezen : informatie kamp/spokentocht

Agenda:
23 t/m 30 april 2017
05 mei 2017
09 t/m 11 juni 2017
10 juni 2017
24 juni 2017
24 maart 2018

Meivakantie
Bevrijdingsdag
WSV kamp
Spokentocht WSV
Clubkampioenschappen
Dance Rhythm 2018

te Barchem
te Barchem
de Kei
Hanzehal

Voor de wedstrijdagenda klik hier
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