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Van de bestuurstafel:
De voorjaarsvakantie is voorbij, en we hebben al weer een paar maanden achter ons liggen sinds de laatste
nieuwsbrief is verschenen. Drukte binnen het bestuur en bij de redactie hebben ervoor gezorgd,
dat deze nieuwsbrief iets langer op zich heeft laten wachten.
De afgelopen maanden zijn er diverse turn-, acro- en jazzdancewedstrijden geweest en ook hebben de
Beweegdiplomakids onlangs hun beweegdiploma gehaald. Een enerverende periode ligt weer achter ons.
Het bestuur heeft diverse vergaderingen gehad en is nu bezig om de Algemene Ledenvergadering voor
te bereiden. Dinsdag 17 maart om 20.00 uur bent u van harte welkom in de vergaderzaal van sporthal de Kei
om de ALV bij te wonen. Binnenkort volgt de uitnodiging hiervoor, houd dus de e-mail in de gaten.

Wedstrijdweekend Acrogym 7 en 8 maart:......
Aankomend weekend worden in sporthal de Kei door WSV Warnsveld 2 acrogym plaatsingswedstrijden
georganiseerd. Zowel zaterdag als zondag komen er heel veel acro-gymleden van diverse verenigingen uit
het district in actie. In diverse wedstrijdrondes zullen ze strijden om een plek op het podium te bemachtigen.
Ook acrogymleden van onze eigen vereniging zullen deelnemen. Kom ze aanmoedigen in de Kei!
Dit weekend organiseren kost veel tijd en veel vrijwilligers. De werkgroep bedankt op voorhand alvast iedereen
die zich komend weekend zal inzetten voor de wedstrijden.

Clubfund actie Albert Heijn Warnsveld:......
Samen met Albert Heijn Warnsveld gaan we een unieke spaaractie opzetten,
waarmee we onze clubkas steunen.
We gaan van ieder lid echt een unieke foto maken op
vrijdag 13 maart a.s. tussen 17.00 – 19.00 uur. Locatie: sporthal de Kei
Kom in je WSV turnpak, je jazzdance/streetdance of acro outfit om op de foto te gaan.
Wij zorgen ervoor dat de groene WSV vesten ook bij de shoot aanwezig zijn.
Een eigen outfit mag, maar let op: i.v.m. het blauwe achtergrondscherm mag er geen blauw in de outfit zitten.
Ieder lid krijgt vervolgens een eigen online-fanshop waarin allerlei leuke WSV Warnsveld-fanartikelen met
de eigen foto verkrijgbaar zijn ( een bidon, poster, showergel, broodtrommel, telefoonhoesje etc.)
Bij Albert Heijn Warnsveld kun je vervolgens sparen voor gratis fanartikelen: bij iedere € 10,- boodschappen
krijg je een zegel. Deze zegels kun je vervolgens in je eigen fanshop verzilveren en daarmee dus sparen voor
je eigen fanartikelen.
De actie start op maandag 30 maart. Meer informatie volgt binnenkort!
Indien je echt niet aanwezig kunt zijn, dan kun je contact opnemen via secretaris@wsv-warnsveld.nl

Nieuw rekeningnummer:......
Met ingang van 24 maart 2020 zal W.S.V. veranderen van bankrekeningnummer.
Ons nieuwe bankrekeningnummer is NL88 RABO 0349 0199 91.
De incasso van de contributie, wedstrijddeelname etc. zal binnenkort ook via deze Rabo-rekening gaan lopen.
Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met onze penningmeester
via penningmeester@wsv-warnsveld.nl.

Dance Rhythm 4 april 2020......
Zaterdag 4 april is het weer tijd voor het jaarlijkse dansspektakel Dance Rhythm.
Meer dan 30 groepen tijdens de middag en de avondvoorstelling zullen
de Hanzehal weer omtoveren tot een waar dansfestijn.
Aanvang van het middagprogramma is 13.00 uur, zaal is open vanaf 12.30 uur.
Het avondprogramma begint om 19.00 uur, zaal is open vanaf 18.30 uur.
(Combi)Kaarten zijn alleen aan de kassa te koop, pinnen is wel mogelijk.

Vertrek juf Grietje......
Na vele jaren les te hebben gegeven aan de jazzdance meiden, heeft juf Grietje bij het bestuur aangegeven
na Dance Rhythm te gaan stoppen met lesgeven bij WSV Warnsveld. Met pijn in haar hart heeft ze deze
keuze gemaakt, ze zal zich meer gaan concentreren op haar nieuwe baan in het onderwijs en minder op het
dansen.
We vinden het natuurlijk erg jammer dat ze weggaat en wensen haar
heel veel geluk voor de toekomst toe.
Achter de schermen zijn we druk aan het zoeken naar vervanging
voor haar lesuren.
Zodra we daarover meer weten, zullen we dit vanzelfsprekend
laten weten.

Avondvierdaagse 2020......
WSV heeft als voornemen om dit jaar mee te gaan lopen met de avondvierdaagse in Zutphen.
Zet de datum alvast in je agenda: maandag 25 mei – donderdag 28 mei 2020.
Binnenkort bieden we je de mogelijkheid om je op te geven,
zodat we weten wie er mee willen lopen.
Er kunnen twee routes worden gelopen; de 5 km en de 10 km.

Kalender:......
Activiteiten/Evenementen:
Acrowedstrijden
Algemene Ledenvergadering
Dance Rhythm
Avondvierdaagse
WSV Kamp
Uitvoering

7 en 8 maart 2020 (sporthal de Kei)
17 maart 2020 (sporthal de Kei)
4 april 2020 (Hanzehal Zutphen)
25-28 mei 2020
12-13-14 juni 2020 (Heksenlaak, Barchem)
7 november 2020 (sporthal de Kei)

Vervolg kalender:......
Hieronder het overzicht met vakantie periodes en evenementen die voor nu al bekend zijn voor het nieuwe
seizoen.
Goede vrijdag
2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsweekend
Avondvierdaagse
2e Pinksterdag

vrijdag 10 april 2020
maandag 13 april 2020
maandag 27 april 2020
dinsdag 5 mei 2020
donderdag 21 mei – zondag 24 mei 2020
maandag 25 mei – donderdag 28 mei 2020
(aangepast lesrooster)
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.
Meivakantie 2020
Zomervakantie 2020

maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2020
maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Wist u dat:......
– de beweegdiplomalessen:

op woensdag 3 maart weer gestart zijn met een nieuwe reeks lessen
en instromen nog 2 weken mogelijk is.

– we veel helpende handen

kunnen gebruiken bij Dance rhythm. Wil je helpen, mail dan naar
dr@wsv-warnsveld.nl

– turnpakjes voor jongens/meisjes: bij Jolanda Kramer te verkrijgen zijn. Zij is onze penningmeester en is
bereikbaar 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.

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