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Van de bestuurstafel:
Met nog een paar dagen te gaan terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, kijken we terug op een zeer
geslaagd sportseizoen. De acrolessen zijn bij WSV van start gegaan en hebben mooie resultaten 
bij welverdiende finaleplaatsen opgeleverd. Ook de jazz en turnleden hebben dit jaar WSV weer goed 
vertegenwoordigd bij alle wedstrijden. 
We kijken o.a. terug op een fantastisch Dance Rhythm, een geslaagd kamp met een record aantal 
deelnemers en een geweldige dag met clubkampioenschappen en het nijntje beweegfeest.
We willen iedereen die zich dit jaar heeft ingezet voor de vereniging: leiding, vrijwilligers, juryleden 
maar natuurlijk ook alle (mede)bestuursleden hartelijk danken en hopen dat het nieuwe seizoen weer 
veel mooie dingen mag brengen.
Voor nu rest ons jullie een hele fijne vakantie toe te wensen en tot in september!

In het weekend van 14-15-16 juni was het terrein van de Heksenlaak weer vol met kinderen van WSV.
Dit jaar voor het eerst met een volledig volle slaapzaal met 43 kinderen en 7 personen begeleiding.
Het programma was weer divers en de kinderen hebben met elkaar genoten van activiteiten zoals een
spooktocht, spellen in het bos, zwemmen en een speurtocht in het centrum van Lochem.
Helaas hadden we 1 pechvogel die de 1e avond al naar huis moest na een foute landing vanaf het 
stapelbed. We wensen haar een snel herstel toe!
Ondanks dit kijken, we terug op een geslaagd kampweekend. De foto’s staan inmiddels op onze 
website.

Terugblik clubkampioenschappen:......
Zaterdag 6 juli jl. was het tijd voor de jaarlijkse clubkampioenschappen en het beweegfeest ter
afsluiting van de Beweegdiplomalessen. Dit jaar ook voor het eerst met acro-clubkampioenschappen.
Na een lange dag met veel enthousiaste deelnemers gingen er veel vaantjes, medailles en diploma’s 
mee naar huis. De foto’s staan sinds deze week op de website. 
Bijbestellen kan via webmaster@wsv-warnsveld.nl o.v.v. de fotonummers.

Terugblik kampweekend:......
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Het afgelopen seizoen heeft Camar van Dillen de streetdancelessen van Joost en Laura tijdelijk opgevangen. 
Dit heeft ze met veel plezier en enthousiasme gedaan. 
Wij willen haar langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet.
Na de zomervakantie zal Anouk, de les op donderdag en vrijdag van haar overnemen. 
Zij geeft op dit moment al les op vrijdagavond. We vertrouwen erop, dat zij de lessen met net zoveel enthousiasme zal gaan 
geven en wensen haar succes.

Afscheid Camar......

Seizoensafsluiting jazzdancegroepen Grietje/Eva......

GEZOCHT ondersteuning functie materiaalbeheer......

Verandering website / e-mailadressen WSV......

GEZOCHT opslagruimte......

Op woensdag 17 juli jl. hielden de jazzdancegroepen van juf Grietje en juf Eva een afsluitende voorstelling voor 
belangstellenden. De groepen hebben de laatste weken nog hard geoefend voor dit optreden en ze kijken terug op een 
gezellig seizoen. Op Facebook zijn een aantal van de door juf Grietje gemaakte foto’s terug te vinden.

Wie van jullie heeft er interesse in techniek, kennis van materialen en heeft 2 rechterhanden?
We zijn op zoek naar jou. We zoeken ter ondersteuning van het bestuur iemand die ons kan helpen met onderhoud en 
reparatie van materialen. Vervanging van onderdelen, advies in aanschaf van divers materiaal behoort dan tot de 
werkzaamheden. Je hoeft dit niet alleen te doen, alles kan in overleg.
Neem contact op met Mark Kraan, via facilitair@wsv-warnsveld.nl of 06-22657795.

In onze vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor iemand, die ons kon ondersteunen bij het maken van een nieuwe 
website. Hier op hebben geen reactie gekregen, maar we zijn inmiddels volop bezig met het maken van de nieuwe website.

Daarop aansluitend was het ook nodig om de e-mailadressen en ons webdomein aan te passen.
Met ingang van heden is het algemene website adres www.wsv-warnsveld.nl.

Alle e-mailadressen zijn ook gewijzigd en eindigen ook allemaal op .nl
Zodra de nieuwe website de lucht ingaat, zullen wij hiervan melding maken via Facebook/ nieuwsbrief.

We zijn op zoek naar opslagruimte voor het archief en diverse materialen (benodigd voor bv. uitvoering/dance rhythm).
Op dit moment ligt dit bij de diverse bestuursleden en werkgroepen thuis verspreid opgeslagen.
Het zou voor de vereniging veel voordelen bieden dit elders bij elkaar te kunnen opslaan.
Wie o wie heeft er een opslagruimte van ca. 7 m3, die droog en vrij toegankelijk is voor onze bestuursleden.
Neem voor meer informatie contact op met Mark Kraan, via facilitair@wsv-warnsveld.nl of 06-22657795.
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Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

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

– onze ledenadministratie te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie via
ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

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

– Vragen? Opmerkingen?: vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan, door u eerst 
met de leiding gecommuniceerd kunnen worden en daarna richting het het bestuur
gestuurd kunnen worden.

Wist u dat:......

Kalender:......

Hieronder het overzicht met vakantie periodes en evenementen die voor nu al bekend zijn voor het nieuwe seizoen.

Zomervakantie 20 juli – 1 september 2019

Sinterklaas donderdag 5 december 2019                                                                             
Goede vrijdag vrijdag 10 april 2020
2e paasdag maandag 13 april 2020
Koningsdag maandag 27 april 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsweekend donderdag 21 mei – zondag 24 mei 2020
2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Avondvierdaagse 2020 aangepast lesrooster eind mei/begin juni 2020
Op alle andere dagen zullen de lessen dus WEL doorgaan. 
De zaterdag turn selectie traint zonder tegenbericht altijd door op de 1e zaterdag van een vakantie.
                                                 
Herfstvakantie 2019 maandag 21 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2019
Kerstvakantie 2019 maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 2020 maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020                                     
Meivakantie 2020 maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2020
Zomervakantie 2020 maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Activiteiten/Evenementen:
Heel Zutphen Danst: 31 augustus: tijdens dit dansspektakel in Zutphen doet WSV mee met enkele groepen.

op Facebook Heel Zutphen Danst staat meer informatie.
Sprookjesstad Zutphen 15 december 2019 (kerstmarkt Zutphen)
Acrowedstrijden de Kei 7 en 8 maart 2020
Dance Rhythm 4 april 2020
WSV Kamp 12-13-14 juni 2020
Uitvoering 7 november 2020

Algemene informatie:

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.nl
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