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Van de bestuurstafel:
Het nieuwe jaar is al weer bijna 2 maanden oud. Inmiddels zijn de open lesmaand en de kijklessen in januari 
geweest. Dit jaar is het jaar waarin we ons 60 jarig bestaan vieren. Naast onze uitvoering op 17 november 
willen we hier graag aandacht aan besteden in de vorm van een feest voor jong en oud.
Omdat wij dit niet alleen kunnen doen, vragen wij uw hulp. Heeft u leuke ideeën of kunt u een handje helpen 
laat het ons dan per omgaande weten, zodat we er een feest voor iedereen van kunnen maken. Mailen kan 
naar secretaris@wsv-warnsveld.com, natuurlijk kunnen jullie onze bestuursleden ook aanspreken in de zaal.

  

Op dinsdag 20 maart a.s. houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in sporthal de Kei. Hierbij 
wordt u van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Wij willen benadrukken dat uw komst zeer 
op prijs wordt gesteld. We vinden het fijn om te horen wat u waardeert of minder prettig vindt! Alle informatie 
en meningen zijn welkom. 

Foto/filmbeleid WSV:......
Al eerder hebben wij u via de mail laten weten, dat we bezig zijn met het opstellen van een foto/filmbeleid 
binnen de vereniging. Inmiddels zijn wij in samenwerking met de KNGU zover, dat er beleidslijnen opgesteld 
zijn. Heel binnenkort zullen wij u daar via een schriftelijke brief verder van op de hoogte brengen. Deze 
brieven worden aan al onze leden meegegeven en worden ook gemaild. Mocht u naar aanleiding hiervan 
vragen hebben, dan kunt u de vragen mailen naar facilitair@wsv-warnsveld.com. Natuurlijk is er ook 
gelegenheid om op de Algemene ledenvergadering hierover vragen te stellen.

Paaseitjes en suikerbroden actie :......
Alle leden van 8 jaar en ouder mogen vanaf deze week weer langs de deuren om chocolade paaseitjes en 
suikerbroden te verkopen. Iedereen krijgt een verkooplijst mee en verkoop je meer dan 35 producten, dan 
mag je mee discobowlen of je krijgt een bioscoopbon. Je mag zelf kiezen welke beloning je wilt.

Je kunt je verkooplijst in op woensdag 14 maart inleveren en de week erna op 21 maart tussen 17.30 en 
18.30 uur kunnen jullie de bestelling ophalen in de Kei. Vergeet niet om een grote tas (of tassen) mee te 
nemen.

Algemene ledenvergadering:......
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Beweegdiplomakids behalen diploma:.....
Op woensdag 24 januari jl. was het weer zover, de kinderen van de Beweegdiplomalessen mochten in de 
diplomales laten zien wat ze de afgelopen maanden hebben geleerd. Alle kinderen waren in het rood wit 
gekleed en samen met juf Lisanne en haar leshulp Yara sprongen, renden, duikelden de kinderen door de 
zaal. Aan het eind van de diplomales kregen alle kinderen hun Beweegdiploma uitgereikt en ontvingen ze 
een klein cadeautje. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Dance Rhythm zaterdag 24 maart :

Noteer deze datum vast in de agenda, het jaarlijkse 
dansspektakel Dance Rhythm wordt wederom gehouden in de 
Hanzehal. 
Zowel in de middag als in de avondvoorstelling beloofd het 
weer een groots dansfestijn te worden. Dansgroepen uit de 
hele regio zijn weer van de partij. 

Naar aanleiding van eerdere voorstellingen en reacties van 
bezoekers dat de tribunes toch wel erg hard aanvoelden, 
is het met ingang van dit jaar mogelijk om de voorstelling op 
een “zachtere” manier te aanschouwen.
Er worden namelijk kussentjes verhuurd à €0,50/stuk per 
voorstelling.

Toegangsbewijzen zijn alleen op de dag zelf aan de kassa te 
verkrijgen. Betalen met pin is mogelijk!

Clubkampioenschappen:
Ook dit jaar strijden al onze turnleden weer om de titel clubkampioen van het jaar.
Dit jaar zullen de clubkampioenschappen worden gehouden op zaterdag 30 juni a.s. Noteer dus ook deze 
datum vast in uw agenda. 
Inschrijfformulieren worden t.z.t. aan de leden meegegeven.



Agenda:
20 maart 2018 Algemene Ledenvergadering de Kei
24 maart 2018 Dance Rhythm 2018 Hanzehal
8 – 10 juni 2018 WSV Kamp Heksenlaak Barchem
30 juni 2018 Clubkampioenschappen de Kei
17 november 2018 Uitvoering de Kei
 
Voor de wedstrijdagenda klik hier

Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
link

Afmelden

Algemene informatie:

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.com

  
 Wegens langdurige ziekte zijn wij op zoek naar streetdanceleiding voor de vrijdagavond.
 Het gaat om 2 lesuren van 19.00 – 21.00 uur. Weet u iemand die met enthousiasme 2 lesuren wil verzorgen
 voor meiden van 12 -15 jaar en 15 jaar en ouder, neem dan contact op via secretaris@wsv-warnsveld.com
 

– Vrijwilligers: het bestuur van WSV vormen? We zijn helaas nog steeds onderbezet en 
zijn op zoek naar ouders die een bijdrage kunnen en willen leveren aan 
onze vereniging. Des te meer ouders een steentje bijdragen des te minder
de druk op de kleine groep vrijwilligers wordt. Wilt u meer weten neem dan
contact op met een van de bestuursleden.

– de kampcommissie: weer volop in overleg is om een superkamp te organiseren.

– Turnpakjes: te verkrijgen zijn bij Jolanda Kramer. Zij is onze penningmeester en u 
kunt haar bereiken via penningmeester@wsv-warnsveld.com

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

– Vragen? Opmerkingen?: Heeft u vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) 
aangaan dan vragen wij u vriendelijk eerst met de leiding te 
communiceren. Mocht u er met de leiding niet uitkomen, 
dan kunt u contact met het bestuur opnemen.

– Bijna voorjaarsvakantie is?: en dat er dan geen les is van 26 februari tot en met 4 maart 2018.

Wist u dat:......

GEZOCHT.....: STREETDANCELEIDING
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