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Van de bestuurstafel:
Op 20 maart jl. hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in sporthal de Kei. Hier zijn 
weer diverse punten besproken m.b.t. de financiën en andere zaken die het bestuur bezig houden. 
De voorgestelde contributieverhoging is daar vastgesteld.
Verder zijn we blij te kunnen melden dat na een periode van proefdraaien 
Anke Houweling is toegetreden tot het bestuur als bestuurslid algemeen. 
We zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding van het bestuur, 
heeft u interesse neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
Dit kan via secretaris@wsv-warnsveld.com

  

Nieuwe wet op de privacy AVG:......
Al eerder hebben wij u via de mail laten weten, dat we bezig zijn met het opstellen van een foto/filmbeleid 
binnen de vereniging. Hier zijn we nog volop mee bezig.
Verder is er binnen het bestuur een subgroep werkzaam met de nieuwe wet op de privacy: de AVG wetgeving.
Het is verplicht als vereniging hieraan te voldoen en dit heeft best wat voeten in aarde. Er moeten heel veel 
zaken worden uitgezocht, worden ingevuld en worden aangepast.
Een van de zaken die op korte termijn zal veranderen, is de benaming van onze website/e-mailadressen.
Op dit moment gebruiken we een .com domein, dit zal worden aangepast in een .nl domein. 
Dit is om veiligheid beter te kunnen waarborgen. Zodra dit zal worden ingevoerd, brengen wij u daarvan op de 
hoogte. 

Terugblik paaseitjes en suikerbroden actie:......
Ook dit jaar zijn jullie weer flink actief langs de deuren geweest en hebben jullie weer een mooie hoeveelheid 
suikerbroden en paaseitjes verkocht. De topverkopers hebben hun bioscoopbon inmiddels ontvangen. Met de 
bowlers van de Grote Clubactie en de paasactie zal een datum worden geprikt om te gaan bowlen. Omdat 
blijkt dat de bioscoopbonnen gewilder zijn, zullen we er hoogstwaarschijnlijk bij de volgende acties alleen 
bioscoopbonnen als beloning tegenoverstellen. We houden jullie hierover op de hoogte.

Jubileumfeest WSV:......
Het bestuur heeft moeten besluiten dat het geplande jubileumfeest voor het 60 jarige bestaan van de 
vereniging geen doorgang zal vinden. Helaas hebben herhaaldelijke oproepen via de nieuwsbrief en 
Facebookpagina geen reacties en/of vrijwilligers opgeleverd. Dit zou betekenen dat onze kleine groep 
bestuursleden dit op zich zou moeten nemen naast alle andere taken die zij al uitvoeren. Ook de vrijwilligers 
in de uitvoeringscommissie kunnen dit er niet meer bij doen. 
De opbrengsten van de Grote Clubactie en de paasactie zullen een andere bestemming krijgen, welke is op 
dit moment nog niet bekend. Het komt sowieso ten goede van het jubileumjaar.



Zaterdag 24 maart jl. was het zover: Dance Rhythm 2018 was een feit. Met maar liefst 71 schitterende 
optredens van heel veel verschillende verenigingen, was ook deze editie weer een groot succes.
Vele vrijwilligers, bestuursleden, leiding hebben geholpen om deze dag goed te laten verlopen. Hiervoor onze 
dank. Op onze website vindt u de foto's die zijn gemaakt door onze fotograaf. klik hier om naar de foto's te 
gaan.

Terugblik Dance Rhythm zaterdag 24 maart:......

Ook dit seizoen hebben de jazzdancemeiden van juf Grietje en de selectieturn(st)ers van juf Lisanne, 
juf Naomi en juf Wilma weer meegedaan aan diverse wedstrijden.
Op 10/2 behaalden de jongste en oudste meiden van juf Grietje een mooie 3e en 9e plaats bij de Oost 
Nederlandse Kampioenschappen in Almelo. 
Een maand later op 17 maart tijdens de voorronde voor het NK jazz behaalde de jongste groep een 11e en 
de oudste groep een prachtige 2e plek. 

Clubprestaties:......

Juf Elke is mama geworden:......
Op 5 maart jl. zijn juf Elke en haar vriend Tim de trotse ouders geworden van hun zoon Julian. 
Wij feliciteren ze van harte en wensen ze heel veel geluk met elkaar.
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http://www.wsv-warnsveld.com/Dance%20Rhythm%202018.html


Agenda:
27 april Koningsdag
28 april – 6 mei Meivakantie
10 – 13 mei Hemelvaartsweekend
8 – 10 juni 2018 WSV Kamp Heksenlaak Barchem
30 juni 2018 Clubkampioenschappen de Kei
14 juli – 26 augustus Zomervakantie
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

Tijdens de diverse voorrondes van de 5e, 6e divisie en 
jongensselectiewedstrijden hebben een aantal van onze turn(st)ers 
een prachtige prestatie geleverd en mogen daarom door naar de finalewedstrijden.
Tess is geplaatst voor de finalewedstrijd 5e divisie op zaterdag 26/5 a.s. 
in Doetinchem.
Lieke, Demi, Ezra, Noor, Kyra, Judith en Eline gaan de eer van WSV verdedigen 
op zaterdag 2 juni a.s. bij de finalewedstrijd 5e divisie in Doetinchem.
En als klap op de vuurpijl heeft Olivier een prachtige 8e plek behaald bij 
district oost finale in Putten en mag hij nu door naar de landelijke finale in Leek. 
Daar komt hij op 26/5 uit in de 4e divisie instap niveau 18.
Wij wensen al deze finalisten heel veel succes toe ! 

.

– 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 meivakantie is?: en dat er dan geen les is van 27 april t/m 06 mei 2018. 
Op Koningsdag worden er geen lessen gegeven!
I.v.m. Hemelvaart komen de lessen van 10 tot en met 13 mei te vervallen.

Wist u dat:......

Vervolg clubprestaties:...... 
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