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Van de bestuurstafel:
De herfstvakantie staat al weer voor de deur. Tijd dus om even terug te kijken op de afgelopen weken 
in het nieuwe seizoen. Leiding is al weer druk bezig met alle lessen en ook het bestuur heeft
niet stilgezeten.

Ons groepje vrijwilligers zou het erg fijn vinden als er gemotiveerde ouders 
met ons willen meedenken bij het draaiende houden van de vereniging. 
Heb je goede ideeën, kun je bij evenementen helpen of vind je het net als 
wij gewoon belangrijk om een leuke vereniging in stand te helpen houden, 
neem dan even contact met ons op. 
Geheel vrijblijvend kunnen we dan eens met elkaar in gesprek gaan. 
Samen maken we de vereniging!

Met het ingaan van het AVG/foto-filmbeleid is elke vereniging verplicht leden om toestemming te 
vragen of er foto’s gemaakt mogen worden bij wedstrijden.
Van jullie als lid is dit allemaal vastgelegd in onze ledenadministratie. 
De KNGU gebruikt deze gegevens bij acro, turn en jazzdance wedstrijden. 
Mocht je bezwaar hebben tegen het maken van foto’s bij KNGU wedstrijden, dan dient dit vóór 1 december
a.s. bij ons te worden aangegeven, zodat wij dit tijdig door kunnen geven.
Dit kan via ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl.

Verkoop Grote Clubactie:......
Enkele weken geleden hebben al onze leden vanaf 7 jaar een boekje meegekregen om voor de
vereniging Grote clubactieloten te verkopen.
Naast het feit, dat je de vereniging helpt om meer inkomsten te krijgen, maken jullie zelf kans op mooie 
kortingsbonnen en een bioscoopbon. 
Je verdient deze bioscoopbon als je 20 of meer loten verkocht hebt.
Doe dus nog even goed je best en lever je boekje op woensdag 30 oktober a.s. bij ons in.
Dit kan tussen 17.00-18.00 uur, 1e zaal rechts in sporthal de Kei.

KNGU toestemming foto’s wedstrijden:......



Op zaterdag 22 december lopen de DJ’s van 3FM met hun Lifeline actie door Warnsveld.
De etappe start ‘s nachts om 02.00 uur in Zutphen en daarna gaan ze via Warnsveld, Almen, Groot 
Dochteren naar Laren.
Wij zouden het leuk vinden om namens WSV geld in te zamelen, zodat we dit kunnen overhandigen voor het 
goede doel van dit jaar. Niemand wil toch slachtoffer worden van mensenhandel, in welke vorm dan ook.
Kom dus in actie voor 3FM Serious Request: The Lifeline.
Zamel geld in door b.v. koekjes te bakken, auto’s te wassen, statiegeldflessen in te zamelen of door zelf een 
ludieke actie op te zetten.
Wil je hier aan mee doen, meld je dan even bij ons aan, dan laten we verder even weten hoe we dit gaan 
regelen. Aanmelden kan via secretaris@wsv-warnsveld.nl

3FM Serious Request: The Lifeline voor slachtoffers 
mensenhandel......

BELANGRIJK: gewijzigde website / e-mailadressen 
WSV......
Aan onze nieuwe website wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt.

We merken toch dat ouders niet in de gaten hebben dat we sinds de zomer gewijzigde e-mailadressen hebben 
gekregen.
Heb je bestuur/leiding nodig, pas dan het e-mailadres aan, anders komt je mail niet over.
Op de website staan de juiste e-mailadressen aangegeven, maar hieronder nog even de meest gebruikte:

Info/contact algemeen: info@wsv-warnsveld.nl
Penningmeester/ledenadministratie: penningmeester@wsv-warnsveld.nl (aan/afmelding/contributie)
Secretaris: secretaris@wsv-warnsveld.nl (communicatie/informatie lessen)

Heb je vragen, stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op via: 0575-467444 (secretariaat)

Kalender:......

Activiteiten/Evenementen:

Sprookjesstad Zutphen 15 december 2019 (kerstmarkt Zutphen)
3FM Serious Lifeline 21/22 december 2019 ‘s nachts 02.00 uur Warnsveld
Acrowedstrijden 7 en 8 maart 2020 (sporthal de Kei)
Algemene Ledenvergadering 17 maart 2020 (sporthal de Kei)
Dance Rhythm 4 april 2020 (Hanzehal Zutphen)
WSV Kamp 12-13-14 juni 2020 (Heksenlaak, Barchem)
Uitvoering 7 november 2020 (sporthal de Kei)



Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

– GAL2 de afkorting is van Gymnastiek assistent leider 2, en dat drie van onze
leden recent gestart zijn met deze opleiding en wij als vereniging heel blij
zijn met al onze assistenten?!

– de Beweegdiplomalessen weer gestart zijn, en de peuters enthousiast meedoen in de lessen?!

– 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:......

Vervolg kalender:......

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

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
Avondvierdaagse maandag 25 mei – donderdag 28 mei 2020

(aangepast lesrooster)
2e Pinksterdag maandag 1 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

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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