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Van de bestuurstafel:
Beste leden, de weken lijken voorbij te vliegen, de Sint is al weer in het land en er zijn al weer veel zaken
de revue gepasseerd binnen de vereniging. Tijd dus voor een actuele nieuwsbrief.
Inmiddels blikken we terug op de Nationale Sportweek waarin we deelgenomen hebben aan de AH sportactie.
Er zijn super leuke demo's gegeven bij de AH te Warnsveld door onze jazzdance en moderne dansgroepen
en er was ook een heus beweegpleintje voor de kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar.
Jullie mochten langs de deuren om loten te verkopen voor de Grote Clubactie en dat heeft ook dit jaar weer
een mooi aantal verkochte loten opgeleverd. De topverkopers ontvangen hun bioscoopbon z.s.m.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij de opbrengst van deze actie vermelden.
Inmiddels is ook onze grandioze uitvoering ter ere van ons 60 jarig bestaan al weer geweest.
Na weken van oefenen hebben onze leden op 17 november jl. hun kunsten laten zien tijdens prachtige
voorstellingen.
Dans, gym, acro, aerobic, alle takken waren vertegenwoordigd en werden aangemoedigd door ouders,
opa's oma's en andere geïnteresseerden.
De foto's van de uitvoering komen binnenkort op de website te staan. Via Facebook zullen wij hiervan melding
maken.
Wij willen langs deze weg nogmaals alle vrijwilligers en andere betrokkenen bedanken voor hun hulp om
de uitvoering weer tot een mooi evenement te maken.

AVG verklaring/foto-filmbeleid:......
Onlangs hebben alle leden een brief ontvangen voor de toestemming voor foto/filmopnames. Van nog niet
iedereen is dit formulier retour gekomen. Wij verzoeken u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk te doen.
Op deze manier hebben wij zo snel mogelijk inzicht in wie wel/geen toestemming verleent. Inleveren kan bij
eigen leiding of bij Mark Kraan, Sint Anthoniehof 13 te Warnsveld.

Sprookjesstad Zutphen:......
Op zondag 16 december a.s. wordt in Zutphen wederom de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Dit jaar in het
thema Sprookjesstad. WSV Warnsveld zal in de Spittaalstraat staan met een kraam om de vereniging meer
naamsbekendheid te geven. Kom gezellig langs om te genieten van dit spektakel tussen 12.00 – 17.00 uur.

Vrijwilligers gezocht Foodwall festival:......
De organisatie is op zoek naar mensen die mee willen helpen om van Foodwall 2019 een succes te maken.
Voor onze vereniging is dit een mogelijkheid om wat extra inkomsten te genereren. Per gewerkt uur per
medewerker ontvangen wij voor de vereniging een vrijwilligers vergoeding. De medewerkers ontvangen ook
nog een extra vergoeding in munten voor het evenement.
Waar: Houtwal Zutphen
Wie: vrijwilligers voor op en afbouw, onderhoud, schoonmaak terrein, kassa/retour glazen.
Wanneer: vrijdag 29 augustus opbouw, 30/31 augustus en 1 september 2019.
Wilt u komen helpen stuur dan voor 1 januari a.s. een berichtje naar secretaris@wsv-warnsveld.com,
dan kunnen we inventariseren wie kunnen helpen bij dit leuke evenement.

Wist u dat:......

– turnpakjes:

– onze ledenadministratie
– onze Facebookpagina
– Vragen? Opmerkingen?:

te verkrijgen zijn bij Jolanda Kramer. Zij is onze penningmeester en u
kunt haar bereiken via penningmeester@wsv-warnsveld.com
te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie.
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com
regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere wetenswaardigheden. Heeft u onze pagina al geliked?
Heeft u vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan
dan vragen wij u vriendelijk eerst met de leiding te communiceren en
daarna pas contact met het bestuur te zoeken.

Agenda:
5 december
Sinterklaas (alle lessen vervallen deze dag)
16 december
Sprookjesstad Zutphen/Kerstmarkt Spittaalstraat Zutphen
23 december 2018 – 6 januari 2019 Kerstvakantie
24 februari – 3 maart 2019
Voorjaarsvakantie
19 maart 2019
Algemene Ledenvergaderingvergaderzaal de Kei
13 april 2019
Dance Rhythm
Hanzehal

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