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Van de bestuurstafel:
Beste leden, we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer fris het nieuwe seizoen is 
begonnen. Het nieuwe seizoen belooft weer diverse evenementen en acties.
 
We trappen af met de Nationale Sportweek (dit jaar duurt deze 2 weken i.v.m. het 15 jarig bestaan).
Tijdens de Nationale Sportweek die op 15 september a.s. begint, mogen onze leden ook starten met verkopen 
van de loten voor de Grote Clubactie. Boekjes met loten worden komende week in de lessen uitgedeeld.

Verder doen we mee aan de AH Sportactie, waarmee mensen van 17 t/m 30 september in alle AH winkels 
kunnen sparen voor sportcredits. De credits zijn tot 25 november te verzilveren via www.ahsportactie.nl 
bij de deelnemende clubs, waaronder WSV en mensen mogen dan max. 5x gratis bij door ons geselecteerde
lessen komen meedoen. In de week van 17 tot en met 22 september zullen er ook diverse demo's gegeven
gaan worden bij de AH op het winkelcentrum te Warnsveld.
In deze week zijn tevens de kijklessen, u bent van harte welkom om tijdens de lessen te komen kijken. 
De leiding bepaalt zelf de inhoud van de lessen, dus mogelijk kunt u zelfs mee doen! Hoe leuk is dat!

Natuurlijk zijn al onze leden komende periode erg druk met oefenen voor de speciale uitvoering die ter ere van
het 60 jarig bestaan van de vereniging op zaterdag 17 november gehouden zal worden. 
Hierover bent u via de mail al geïnformeerd, we zoeken hiervoor vrijwilligers die willen helpen. 
Aanmelden of meer informatie opvragen kunt u via uitvoering@wsv-warnsveld.com  

Nieuwe wet op de privacy AVG:......

Alle ouders ontvangen komende periode 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.

Bent u aan het juiste adres?:......
Afmeldingen voor een les of overige bijzonderheden kunt u doorgeven aan de leiding die de les verzorgt. 
Op onze website staan de e-mailadressen aangegeven per leid(st)er. Volgt uw zoon/dochter meerdere lessen 
(bijvoorbeeld selectie en recreatielessen), meld dan de bijzonderheden bij de hoofdleiding van deze les, 
gelieve dit niet bij de assistent leshulpen te doen zodat de informatie tijdig bij de juiste persoon komt.
  

mailto:uitvoering@wsv-warnsveld.com


Agenda:
15 – 29 september Nationale sportweek (15-22 september kijklessen)
22 oktober – 28 oktober Herfstvakantie
17 november Uitvoering de Kei
30 november Sinterklaasviering de Kei
5 december Sinterklaas (mogelijk vervalt een deel van de lessen)
24 december 2018 – 6 januari 2019 Kerstvakantie
13 april 2019 Dance Rhythm Hanzehal 
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

– op onze website de foto's van de clubkampioenschappen en de diplomales 
inmiddels zijn geplaatst.

– 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 wetens-
waardigheden. 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.

Wist u dat:......

Ruimte voor nieuwe leden  :......
In diverse lessen bij WSV is ruimte voor nieuwe leden. Ben je op zoek naar een nieuwe sport of wil je een 
extra uur bewegen in de week dan ben je van harte welkom in onderstaande lessen (of in de overige lessen
op ons lesrooster).
Ben je 8 of 9 jaar kom dan eens kijken bij de jazzdancegroep op maandag van 18.00 – 19.00 uur in de Kei. 
Op dinsdag ben je van harte welkom bij de acrogymlessen in de gymzaal van de Paulus Potterstraat 12a 
(Praktijkschool) van 16.00 – 17.30 voor instap +5 jaar/recreatie en 17.30 – 19.30 gevorderden/B selectie.
Voor de volwassenen is er nog ruimte in de aerobic/bewegen op muziek lessen, op zowel dinsdag als 
woensdagavond van 19.30-20.30 uur in de Kei.
Op vrijdagmiddag kunnen peuters van 15.00 – 15.45 komen gymmen en vanaf 16.00 uur kunnen meisjes van
7 jaar en ouder komen turnen. 

Start nieuwe reeks Beweegdiplomalessen:......
Afgelopen 2 weken waren de 2 proeflessen van de nieuwe reeks Beweegdiplomalessen.
Op 12 september start de reeks weer. Instromen kan tot maximaal 3 weken na deze datum. 
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/kleutergymlessen die worden gegeven op de vrijdagmiddag van 15.00 -15.45 uur. 
Instromen in de peuter/kleutergymlessen kan op elk gewenst moment. Deze lessen worden met 
ingang van nu weer gegeven in sporthal de Mene en niet meer aan de Hobbemakade.
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