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Van de bestuurstafel:
Sinds vorige week zaterdag is de Sint weer in het land,
ondanks corona is deze tijd voor veel kinderen weer een hele gezellige tijd.

Er zijn al weer veel zaken veranderd in de sportwereld en daarbuiten vanwege
alle coronamaatregelen.
Gelukkig is het voor het grootste deel van onze leden nog mogelijk, om te kunnen 
blijven sporten. We hopen dat het virus niet weer roet in het eten zal gooien.

De bestuursvergaderingen worden tegenwoordig online gehouden, zodat ook die gewoon doorgang kunnen
vinden. 
Gelukkig is de techniek zover, dat dit allemaal vrij soepel verloopt en wij met regelmaat met elkaar
kunnen overleggen over zaken die spelen en die geregeld moeten worden.

Vanwege alle onrust en ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft het bestuur in overleg met leiding
besloten om komend seizoen niet aan wedstrijden mee te doen. We voelen ons helaas ook genoodzaakt om 
ons jaarlijkse dansspektakel Dance Rhythm te annuleren. 
We proberen met elkaar er het beste van te maken, maar willen geen onnodige risico’s nemen.

We willen alle leden via deze weg alvast een fijne Sinterklaasperiode wensen en 
hopen jullie allemaal gezond in onze lessen te blijven zien.
 
Bestuur WSV

Tussenstand Grote Clubactie 2020:......

Vanaf 19 september jl. konden onze leden vanaf 8 jaar loten verkopen voor de Grote Clubactie.
Via QR-codes op de boekjes konden mensen nog makkelijker een lot kopen.

We hebben gemerkt, dat een aantal leden heel erg goed hun best gedaan hebben om een bioscoopbon 
bij elkaar te sparen door meer dan 20 loten per lid te verkopen. 
Deze topverkopers zullen binnenkort hun bioscoopbon ontvangen. 

We hadden gehoopt €1000,- te kunnen ophalen, maar op dit moment 
is de opbrengst al ruim €1500,=. 

Wat een fantastisch bedrag, we kunnen dit goed gebruiken voor 
de nieuwe tumblingbaan en de speakerboxen.
De online verkoop gaat nog een week door, 
dus we hopen dat er nog wat bijkomt.

We zijn echt mega blij met de harde werkers van de verkoop en 
we willen alle verkopende leden heel erg bedanken voor hun bijdrage! 
Met elk verkocht lot komt de aanschaf van materialen dichterbij. 



Aangepaste viering Sinterklaas......

We willen graag bij jullie onder de aandacht brengen dat het mogelijk is om een extra
uur in de week te sporten bij WSV. Er zijn nog verschillende lesuren waar we nog 
wel wat leden willen verwelkomen. 
Wil je turnen of dansen naast je huidige sport?

O.a. bij de volgende lessen is nog ruimte om (extra) te komen sporten:

Turnen meisjes 6 t/m 12 jaar op vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur in sporthal de Mene in Zutphen.

Jazzdans 6 en 7 jaar op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal de Kei in Warnsveld

Jazzdans 8 t/m 10 jaar op woensdag van 16.00 tot 17.00 uur in sporthal de Mene in Zutphen.

Jazzdans 11 t/m 13 jaar op woensdag van 17.30 tot 18.30 uur in de gymzaal van de Jan Ligthartschool aan 
de Leeuweriklaan.

Streetdance 7 t/m 10 jaar op donderdag van 18.00 tot 19.00 uur in sporthal de Kei in Warnsveld.

Streetdance 11 t/m 13 jaar op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur in sporthal de Kei in Warnsveld.

Een extra lesuur (2e sport) binnen WSV kost 25 euro per kwartaal en de eerste 2 proeflessen zijn 
vanzelfsprekend gratis! Bel met 06-38409087 of mail naar info@wsv-warnsveld.nl voor meer informatie.

Dit jaar deden wij als sportvereniging voor het eerst mee aan de Rabo Club Support!

De leden van de Rabobank beslissen met hun stem waar het geld naar toe gaat en hoe het geld wordt verdeeld.
Wat een geweldige hoeveelheid leden heeft voor onze vereniging een stem uitgebracht. 

Vanwege alle stemmen op onze vereniging, hebben wij het prachtige bedrag 
mogen ontvangen van maar liefst €558,51. Dit leggen we bij het bedrag van de 
Grote Clubactie voor aanschaf van materialen.

We bedanken iedereen die een stem heeft uitgebracht!

Rabo Clubsupport :......

1 uur sporten of liever meer......?

Dit jaar zal er vanwege alle corona ontwikkelingen
geen aparte Sinterklaasviering gehouden worden voor alle leden tot en met 7 jaar. 

Wel zal er door leiding, in de periode voorafgaand aan 5 december, aandacht 
besteed worden aan het Sinterklaasfeest en ontvangen de leden tot en met 7 jaar 
een klein presentje in de les. 

We maken er op deze manier toch nog een gezellige week van 
en hopen dat volgend jaar weer een gezellige pietengym/dansles gegeven 
kan worden.

Voor onze jeugdige leden hierbij een link naar een leuke Sinterklaastekening 
om in te kleuren:   Sinterklaas op het dak

mailto:info@wsv-warnsveld.nl
https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-Sinterklaas-i6545.html


Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

–  turnpakjes voor jongens/meisjes: bij Jolanda Kramer te verkrijgen zijn. Zij is onze penningmeester en is 
bereikbaar via penningmeester@wsv-warnsveld.nl 

– onze ledenadministratie te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie via
ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

– onze Facebookpagina regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere
wetenswaardigheden. Heeft u onze pagina al geliked?

– Vragen? Opmerkingen?: vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan, door u
eerst met de leiding gecommuniceerd kunnen worden en daarna richting
het het bestuur gestuurd kunnen worden.

Wist u dat:......

Kalender:......
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 3 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart-weekend 13 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 2021

Algemene informatie:

Secretariaat:
Jolanda Beser-Kos
secretariaat@wsv-warnsveld.nl

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.nl

Afgelopen week stuurden we dit al per e-mail, maar we zijn weer gestart met een nieuwe actie 
om nog meer geld in te zamelen voor de materialen die we willen aanschaffen.

De hele maand januari kun je bij AH Warnsveld je lege statiegeldflessen inleveren en daar je statiegeldbon
 inleveren in de inleverzuil naast de flessenautomaat.

We begrijpen, dat heel veel mensen ook elders boodschappen doen. We willen daarom ook de mogelijkheid
bieden om lege statiegeldflessen of statiegeldbonnen van andere winkels in te leveren.

In sporthal de Kei kunnen onze leden daarom bij de leiding van hun les, de lege flessen of statiegeldbonnen 
inleveren. Op deze manier hopen we nog sneller het totaalbedrag voor de materialen bij elkaar te hebben.

Vraag buren, familie en vrienden om flessen te verzamelen en lever de flessen/bonnen bij leiding in. 

Heb je een ander goed idee of vragen over de actie? Laat het ons weten via info@wsv-warnsveld.nl

Statiegeldflessen inleveren:......
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