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Van de bestuurstafel:
Sinds onze laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd. 
Alles dat we in onze planning hadden staan is voorlopig geannuleerd. 
Dit alles vanwege de komst van het Coronavirus. 

Helaas dus geen les, geen paasacties, geen Dance Rhythm en helaas hebben we vanwege alle maatregelen 
ook moeten besluiten om ons Kampweekend en onze clubkampioenschappen te laten vervallen.

Omdat er voor de 2-jaarlijkse uitvoering in november niet geoefend kan worden, is besloten om ook dit 
evenement uit te stellen tot november 2021.

Onze algemene ledenvergadering kon ook geen doorgang vinden. We proberen hiervoor in september
een nieuwe datum te prikken. Over de Clubfundactie lezen jullie verderop in de nieuwsbrief meer.

Hoera we mogen weer (bijna) buitensporten:......
Afgelopen weken is achter de schermen ontzettend veel gebeurd. Het was een hele klus om aan alle regels 
en voorschriften te kunnen voldoen. Eerst moest en zou alles via de gemeente lopen, maar uiteindelijk hebben 
we zelf alles moeten afspreken en regelen. 
We hopen nu echt dat iedereen zich aan de regels houdt en dat we geen boetes krijgen of zelfs weer moeten 
stoppen, want er gaat wel gecontroleerd worden. 
En ja, de buitenlessen zien er behoorlijk anders uit als de lessen in de zaal. 
Groot materiaal uit de zalen halen mag niet, dus de leiding moet behoorlijk wat improviseren. 
En natuurlijk moet alles streng op afstand en mogen de ouders niet gezellig blijven kijken of nakletsen. 
Maar wat is iedereen blij dat we eindelijk wel weer met de groepen mogen sporten! 
En hopelijk in september weer voluit in de zalen!

We zijn dan ook blij dat we met ingang van dinsdag 2 juni kunnen gaan starten met buitenlessen volgens het 
protocol Verantwoord Sporten en de richtlijnen van het RIVM/NOC-NSF. 

Maar.......
bij deze lessen hebben wij hulp nodig van ouders die willen optreden als corona-verantwoordelijke.

Dit houdt in dat per les 1 iemand toezicht houdt bij de les en dat er gelet wordt op de regels. (zoals niet eerder 
dan 10 minuten van te voren aanwezig, afstand houden (vanaf 13 jaar) en na afloop meteen weggaan.
We vragen jullie dringend om bij de leiding van jullie kind aan te geven wanneer je inzetbaar bent.
Dit kan via e-mailadressen of via whats-app van de leiding. 

Zonder corona-verantwoordelijke mag en kan er 
géén les gegeven worden, dus reageer alsjeblieft!
Als bestuur zijn wij niet bij machte om dit alleen te 
dragen, het is dus in het belang van jullie kinderen.

Het buitensportrooster zal op korte termijn worden 
gemaild met daarbij alle informatie die van belang is.



Clubfundactie 2020 wordt doorgeschoven naar 
voorjaar 2021......
WSV heeft in het voorjaar een fotoshoot gehouden. Helaas is ook deze actie
vanwege de corona-crisis stopgezet. Van Clubfund hebben wij bericht gekregen
dat er in het voorjaar van 2021 in principe van alle leden opnieuw foto’s gemaakt
zullen worden. Zodra dit mogelijk is, zullen we jullie hierover berichten.

Vragen rondom corona, uitval lessen en contributie......
We hebben de afgelopen weken veel vragen gehad van leden via e-mail en ook via Facebook over hoe het
nu zit met de uitval van lessen, de incassering van contributie en alles dat daarmee samen hangt.
In onze bestuursvergaderingen is dit natuurlijk ook onderwerp van gesprek geweest.
Via onze penningmeester zal er deze week nog een bericht komen met uitgebreide informatie hierover.

Helaas is het voor onze vereniging zonder sponsoren niet mogelijk om compensatie te geven door 
contributie terug te betalen. Dit heeft te maken met veel factoren zoals doorbetaling van zaalhuur, leiding
en verzekeringen, maar ook het feit dat we dit jaar geen inkomsten hebben uit de paasactie en grote
evenementen zoals Dance Rhythm en de uitvoering. 
Ook is op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja voor hoeveel wij gecompenseerd worden door 
overheid/gemeente/Optisport.

We vinden het jammer dat het zo is, maar we hopen dat jullie begrip hebben voor dit besluit. We willen
alle leden die ons trouw gebleven in deze onzekere tijden zijn heel hartelijk bedanken voor hun vertrouwen. 

Met ingang van maandag 1 juni starten we samen met Albert Heijn Warnsveld
een actie om geld in te zamelen voor aanschaf van een nieuwe AirTrack 
springbaan.
Onze oude tumbling baan is echt aan vervanging toe.

Hoe werkt deze actie? 
Bij de flessenautomaat staat een zuil waarin iedereen zijn/haar statiegeldbon 
kan deponeren van 1 tot en met 30 juni a.s. t.b.v. WSV Warnsveld.
Spaar dus alle lege flessen op, vraag familie, vrienden, buren, bekenden om 
ook mee te sparen en wie weet kunnen we dan in het nieuwe seizoen deze 
aanschaf bekostigen. Na afloop van deze actie krijgen we de waarde
van de gedeponeerde statiegeldbonnen uitgekeerd.

Nieuwe actie bij Albert Heijn Warnsveld:......

Trots op onze nieuwe assistent gymleiders......

Ondanks de corona-crisis hebben we toch ook nog leuk nieuws te melden.
Het afgelopen seizoen zijn 3 van onze leden gestart met hun opleiding
Assistent Gymleider niveau 2.

Gijs Hoentjen en Noor Beser hebben hun diploma behaald. 
Rens Beser heeft door de corona-omstandigheden zijn diploma nog niet kunnen
behalen, maar hoopt dit in het nieuwe seizoen te kunnen doen.
We zijn blij met deze toppers. 

Gijs en Noor gefeliciteerd en veel plezier bij het assisteren!

Wilma en Lisanne hebben ze begeleid tijdens hun opleiding. 
Ook de kinderen die bij de examenles waren willen we bedanken voor hun hulp.



Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

–  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.

Wist u dat:......

Kalender:......

Zomervakantie 2020 maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Op dit moment zijn er verder nog geen evenementen gepland.

Algemene informatie:

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.nl

Oproep aan ouders:......
Beste ouders, in eerdere nieuwsbrieven hebben we oproepen gedaan voor ondersteuning van onze 
vereniging.

We vinden het jammer, dat ons kleine groepje vrijwilligers met regelmaat voor de zware taak staat om de boel
draaiende te houden. Ook in deze moeilijke tijd waarin iedereen zijn/haar privé leven erg belangrijk vindt, 
merken we dat het ook voor ons bijna een onmogelijke taak is.
Naast ons werk, gezin en andere vrijetijds bestedingen proberen wij met elkaar de zaak draaiende te houden.

We begrijpen dat iedereen het druk heeft, maar vele handen maken licht werk.

Misschien zijn er onder de ouders van onze leden mensen die twijfelen 
of meer willen weten over hoe het werkt achter de schermen. 

Neem dan eens vrijblijvend contact op om te horen wat je voor de vereniging
van jouw kind(eren) kunt betekenen. 
Zonder (vrijwillig) bestuur, werkgroepleden/vrijwilligers en leiding is
er immers geen vereniging.
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