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Van de bestuurstafel:
Sinds onze vorige nieuwsbrief is er weer het een en ander gebeurd binnen de vereniging.

We hebben net als de KNGU/Dutch Gymnastics helaas moeten constateren, dat er vanuit de regering 
voorlopig nog steeds geen versoepelingen te verwachten zijn op binnensportgebied.
Dit, in combinatie met de komst van de zomertijd, heeft ons als bestuur aan het werk gezet om net als vorig
jaar weer buiten onze lessen te gaan aanbieden. 
In overleg met het Isendoorn College bleek het gelukkig weer mogelijk om hun sportveld te gebruiken.
Op dinsdag 6 april konden dan ook, na diverse voorbereidingen
de eerste lessen weer gegeven worden.

Wat was onze leiding blij om weer les te kunnen geven
en iedereen live te kunnen zien. Dit is zoveel fijner dan online
lessen geven, het delen van YouTube filmpjes of het sturen van 
e-mailtjes met opdrachten.

De meiden van de streetdancegroep sprongen een gat in de lucht!

Via leiding komen er ook wel eens vragen van ouders binnen over wanneer kinderen nu wel/niet mogen komen 
trainen als ze b.v. verkouden zijn. We volgen de RIVM richtlijnen en gebruiken ook de beslisboom. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.boink.info/beslisboom

Hieronder in het kort hetgeen wij het belangrijkst vinden om te delen: :

Heb je klachten? Blijf dan thuis (ook als een eventuele corona test negatief is) tot deze klachten over zijn.

Als huisgenoten zich laten testen: blijf dan thuis in afwachting van de uitslag (ook als je zelf geen klachten hebt). 

Hierin wijken wij wel af van de beslisboom, maar we willen voor onze leiding geen risico's lopen, 
aangezien zij dan ook het risico lopen om hun andere werk niet te kunnen verrichten ( waaronder in de zorg).
Als leiding klachten heeft, mogen ook zij geen les geven.

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 2021:......
Op dinsdag 23 maart a.s. hebben we onze allereerste digitale ALV ooit gehouden.
Via een Zoommeeting hebben we het jaarverslag en het financieel jaarverslag van 2020 besproken
en is de begroting voor 2021 goedgekeurd door de aanwezigen.
Tevens is daar goedgekeurd, dat de leden dit jaar als compensatie 
de bondscontributie niet hoeven te betalen.
Hierover heeft iedereen e-mail ontvangen van onze penningmeester.

Incasso 2e kwartaal iets verlaat:......
Via een e-mail van onze penningmeester was aangekondigd, dat de incasso begin april zou plaatsvinden.
Door omstandigheden vindt de incassering van de contributie van het 2e kwartaal eind april plaats.
Excuses voor eventueel ongemak.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.boink.info/beslisboom


Op heel veel scholen wordt er aan meegedaan op vrijdag 23 april: de Koningsspelen.

Mocht je het leuk vinden, dan zijn er op de website van de koningsspelen veel leuke dingen te vinden om te
doen: https://www.koningsspelen.nl/ 

Luister naar de nieuwe clip van Kinderen voor Kinderen en doe mee met het dansje.

Ook staan er leuke spelletjes op en zijn er knutsels te downloaden.
Genoeg te doen voor degene die vanaf morgen al meivakantie hebben van school.

Hieronder alvast een leuke kleurplaat:

Opbrengst Paasactie:......

Koningsspelen:......

Dit jaar hebben we besloten onze paasactie weer te houden. Er is door 11 verkopers 
in totaal 38 kilo paaseitjes en 180 suikerbroden verkocht. 
Dit heeft het mooie winstbedrag van €500,- opgeleverd.

Van dit geld is inmiddels voor de buitenlessen al het een en ander aan klein sport
materiaal en een geluidsbox aangeschaft.
De rest voegen we samen met de opbrengsten uit eerdere acties voor de aanschaf 
van een AirTrack springbaan.

De topverkopers hebben natuurlijk hun bioscoopbon dik en dwars verdiend. Zij hebben
deze ontvangen bij het ophalen van de bestelling. Allemaal heel erg bedankt! 

https://www.koningsspelen.nl/
https://www.koningsspelen.nl/
mailto:turnen@wsv-warnsveld.nl?subject=interesse%20jurycursus


Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

– de WSV turnpakjes (j/m) : 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:......
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

Van maandag 3 mei t/m zondag 9 mei 
is het

ER ZIJN DAN GÉÉN LESSEN!

Ondersteuning bestuur gezocht:......
Al eerder gaven wij aan, dat het huidige bestuur soms echt aan de grens zit van wat zij kunnen regelen voor
leiding en leden binnen de vereniging.
Wij zijn allemaal vrijwilligers en doen dit naast ons gezin, onze baan, omdat we dit leuk vinden om te doen
en wat te kunnen betekenen voor eigen kinderen/vereniging.

Dit betekent echter wel, dat in geval van ziekte of andere omstandigheden sommige beslissingen wat langer 
op zich laten wachten en niet altijd direct geantwoord kan worden op e-mail en app-berichten.
We proberen met elkaar het allemaal zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te doen, maar willen wel laten 
weten, dat we nog steeds op zoek zijn naar enthousiaste ouders die als vrijwilliger mee willen denken en 
helpen bij het uitvoeren van de diverse taken binnen de vereniging.

Lijkt het je leuk om ook te helpen onze vereniging draaiende te houden, neem dan even contact op.
Dit kan via het mail adres van onze secretaris: secretaris@wsv-warnsveld.nl.
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