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Van de bestuurstafel:
Beste leden, inmiddels zitten we al weer bijna aan het einde van het sportseizoen. Met nog ongeveer 3 weken
voor de boeg waarin nog clubkampioenschappen plaatsvinden, kunnen we toch alvast terugkijken op
een mooi en geslaagd seizoen. Veel turnleden hebben dit jaar aan wedstrijden meegedaan en mogen trots zijn
op de behaalde resultaten. De dansers hebben hun kunnen laten zien tijdens Dance Rhythm en jazzdance
selectiewedstrijden.
We kijken terug op een seizoen waarin weer veel inzet gevraagd is van alle leiding,
vrijwilligers, juryleden en bestuursleden.
De vereniging kan niet zonder deze mensen draaien.
Dankzij deze hulp kunnen we ook evenementen blijven organiseren.
Hiervoor dank aan iedereen die het afgelopen seizoen wat voor de vereniging heeft gedaan!

Terugblik kampweekend:......
Het weekend van 8-9-10 juni stond in het teken van het WSV kamp. Dit jaar werd het kamp voor de 45e keer
gehouden, reden voor een extra leuk kamp. Er zijn 29 leden mee mee geweest, jongens en meisjes in de
leeftijd van 7 tot en met 15 jaar. Met zijn allen hebben ze superleuke activiteiten gedaan, waaronder een
vossenjacht in Lochem, spooktocht in het bos, uitje naar Erve Brooks (waar ze het Avonturenpad en het blote
voetenpad, lees modderpad hebben gelopen) en natuurlijk de geweldige bingo op zaterdagavond.
De kinderen hebben genoten van het mooie weer en konden lekker zwemmen en spelletjes doen op de
camping van de Heksenlaak. Alle kinderen en de kampleiding kijken al weer uit naar het komende kamp, dat
gehouden zal worden van 14-15-16 juni 2019. Zet de datum alvast in de agenda!

Nieuwe wet op de privacy AVG:......
Alle ouders ontvangen voor aanvang van het nieuwe seizoen een brief waarin WSV toestemming vraagt voor
het maken/gebruiken van foto en filmopnames. Wij vragen u vriendelijk deze ingevuld z.s.m. retour te doen
richting het bestuur. Inleveren kan bij de leiding of op Sint Anthoniehof 13 te Warnsveld bij ons bestuurslid Mark
Kraan.
Daarnaast komt er op korte termijn een privacy policy op onze website te staan, waarmee wij aangeven
waarvoor en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beheren.
Onze nieuwsbrief ontvangt u automatisch om u op de hoogte te houden van alles wat er in de vereniging
speelt. Mocht u niet langer toezending wensen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Uitbreiding lesaanbod:......
Op dinsdag 3 en 10 juli a.s. starten we met proeflessen van een voor WSV nieuwe tak van sport:

De proeflessen zullen worden gegeven in de gymzaal van de Paulus Potterstraat 12a (Praktijkschool).
Tijd: 16.00 – 17.30 voor instap vanaf 5 jaar/recreatie
17.30 – 19.30 voor gevorderden/B selectie
Aanmelden voor de proeflessen is niet nodig, iedereen, jong of oud, jongens en meisjes zijn van harte
welkom om te komen meedoen aan deze lessen.
Bij voldoende interesse gaan de lessen na de zomervakantie van start.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via acro@wsv-warnsveld.com

Clubkampioenschappen turnen:......

Zaterdag 30 juni a.s. is het zover, dan strijden veel van onze turnleden om de titel clubkampioen turnen van
2018. Tijdens de onderlinge wedstrijden laten ze zien wat ze kunnen en worden ze beoordeeld door jury
leden. Het beloofd weer een gezellige dag te worden, dus kom naar de Kei en moedig onze leden aan.

Diplomales Beweegdiploma en start
nieuwe reeks lessen:......
Tijdens de clubkampioenschappen doen ook de allerjongsten hun best tijdens de diplomales van de nijntje
Beweegdiplomalessen. Zij krijgen na afloop hun diploma uitgereikt.

Na de zomervakantie gaat er weer een nieuwe reeks van start. De proeflessen hiervoor zijn op
woensdag 29 augustus en 5 september. Wilt u uw kind kennis laten maken met de
Beweegdiplomalessen, dan zien we u graag tijdens de proeflessen.

Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen hun Beweegdiploma 1 halen tijdens de lessen die gegeven
worden in sporthal de Kei op woensdagmiddag van 16.45 – 17.30 uur.
Beweegdiploma 2 lessen, voor kinderen van 4 – 6 jaar, worden geïntegreerd in de
peuter/kleuterlessen die worden gegeven op de vrijdagmiddag van 15.00 -15.45 uur.

Zomervakantie:......
Vanaf maandag 16 juli begint bij WSV Warnsveld de zomervakantie.
Tijdens de vakantie zijn er geen lessen, we zien iedereen graag gezond en uitgerust weer terug vanaf
maandag 27 augustus a.s.
Leiding en bestuur zullen in deze periode minder bereikbaar zijn, ook wij zijn toe aan een welverdiende
vakantie.
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met de voorzitter via voorzitter@wsv-warnsveld.com of ons
bestuurslid facilitaire zaken via facilitair@wsv-warnsveld.com.

Wist u dat:......

.

– Turnpakjes:

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

– onze ledenadministratie

te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie.
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

– onze Facebookpagina

regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere wetenswaardigheden. 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.

Agenda:
16 juli – 26 augustus
Zomervakantie
15 – 29 september
Nationale sportweek (15-22 september kijklessen)
22 oktober – 28 oktober
Herfstvakantie
17 november
Uitvoering
de Kei
24 december 2018 – 6 januari 2019 Kerstvakantie
Voor de wedstrijdagenda klik hier

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