
Warnsveldse sportvereniging
W.S.V.

Nieuwsbrief 

Jaargang 5, nummer 3      juli 2020

Van de bestuurstafel:
Het is inmiddels al weer half juli als deze nieuwsbrief verschijnt.
Dat betekent dat het bijna zomervakantie is en dat we terugblikken op een 
bijzondere tijd.
Sinds begin juni konden we na veel overleg en regelwerk starten met de
buitenlessen op het veld van het Isendoorn.

Wat was het fijn om iedereen weer met plezier te zien sporten. 
Dans-, turn- en  acroleden konden elkaar na lange tijd weer zien. 
Ouders werden geregeld om te helpen als Coronaverantwoordelijken zolang dat nodig was.
Gelukkig konden we daaraan snel een andere draai geven, waardoor het minder belastend was voor 
bestuur en ouders. Soms werkten de weergoden niet mee en moesten we helaas de lessen annuleren,
maar voor het overgrote deel werden er door de leiding echt super leuke trainingen gegeven.

Na bekendmaking van de laatste RIVM richtlijnen is het nu zover, dat we na de zomer weer naar binnen gaan. 
Hoe een en ander daar precies zal gaan verlopen, zullen we voor aanvang van het seizoen communiceren.

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer toe!  

Nog geen duidelijkheid compensatieregeling:......
In onze vorige nieuwsbrief is gesproken over een mogelijke compensatieregeling.
Tot op heden is er met de leden hierover nog niets gecommuniceerd. Dat komt, omdat er nog steeds niets 
te vertellen valt.

Er is in april door de overheid een regeling aangekondigd waarbij zaalhuur gecompenseerd gaat worden.
Deze regeling is helaas nog niet uitgewerkt. Het geld van deze regeling gaat naar de gemeenten en die moeten
het dan weer verder verdelen. De gemeente Zutphen is door onze penningmeester vorige week hierover 
benaderd omdat wij ook vinden dat het te lang duurt. 
Zij gaven aan dat er waarschijnlijk na half juli meer duidelijkheid over komt. 
Als het geld eenmaal bij de gemeente is, moet het ook nog weer verdeeld gaan worden over alle verenigingen. 
Dus daar zal ook nog de nodige tijd over heen gaan.

Dus tot die tijd, kunnen wij helaas ook niets voor onze leden betekenen met betrekking tot een eventuele 
compensatie. We zijn dan ook erg blij met onze leden die ons nog steeds steunen. 

Algemene LedenVergadering:......
Eerder dit jaar is vanwege de Corona uitbraak de Algemene Ledenvergadering komen te vervallen.
We hebben nu de richtlijnen van het RIVM verder versoepelt zijn gelukkig een nieuwe datum kunnen plannen
hiervoor.
De ALV staat nu gepland voor dinsdag 1 september om 20.00 uur 
in de vergaderzaal van sporthal de Kei.
Een aparte uitnodiging hiervoor ontvangen de leden nog per e-mail.



Buitensportlessen foto’s......

Jazzdance ontwikkelingen......
Op woensdag 1 juli heeft juf Grietje, na 11 jaar les te hebben gegeven, 
afscheid genomen van WSV.

Grietje sloot samen met de meiden haar danscarrière bij WSV 
af met een spetterend afscheidsoptreden “De laatste dans”. 
Ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden waren erbij.
Van de leden kreeg ze leuke presentjes, tekeningen etc. 
Namens het bestuur kreeg ze een mooie pen met
inscriptie en een cadeaubon. 

We wensen juf Grietje heel veel succes in haar verdere leven 
en bedanken haar voor alle inzet de afgelopen jaren. 

Op vrijdag 17 juli zal juf Lot ook haar laatste les jazzdance 
bij WSV geven. 
Zij gaat studeren en kan dit helaas niet meer combineren met lesgeven. 
Ook voor haar zal er een passend afscheid zijn. Ook Lot bedanken wij voor haar inzet! 

Na lang zoeken is het uiteindelijk gelukt om inval te vinden voor de lessen van Grietje en Lot.
Anne Bout zal na de zomervakantie op de woensdag de lessen gaan geven in de Mene en Leeuweriklaan.
Zij heeft er erg veel zin in en zal zichzelf in de volgende nieuwsbrief verder aan jullie voorstellen. 
Wij heten haar welkom binnen de vereniging en wensen haar veel plezier en succes toe.

De hele maand juni konden mensen hun statiegeldbonnen deponeren voor onze vereniging.
Dat is door veel mensen gedaan en aan het eind van de maand kregen we te horen,
dat we het mooie bedrag van €278,05 bij elkaar gespaard hebben.

Dit bedrag zullen we opsparen tot dit voor een Airtrack aangewend kan worden.
In januari 2021 herhalen we deze actie bij de Albert Heijn in Warnsveld, dus help ons t.z.t.
weer aan lege flessen of lever de statiegeldbonnen dan in. De opbrengst zal dan voor 
bluetooth boxen worden gebruikt. Iedereen bedankt voor het helpen sparen!

Opbrengst statiegeldbonnen actie:......

De afgelopen weken hebben de leden veel leuke dingen gedaan in de lessen. Het gymmen zonder toestellen
zorgde voor een andere invulling van lessen. Bootcamp, kracht-, lenigheidsoefeningen, alles kwam voorbij.
Leiding werd erg creatief en namen zelf ook van allerlei spullen mee om mee te trainen.
De dans- en acroleden konden ook weer fijn aan de slag op het grote veld bij het Isendoorn.

Hieronder een paar foto’s van de afgelopen weken. Deze week konden alle leden een ijsje halen bij Asya als 
afsluiting van het seizoen.



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 20 juli t/m 30 augustus 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 3 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart-weekend 13 mei t/m 16 mei 
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 2021

Algemene Ledenvergadering  dinsdag 1 september 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

Turnmeisjes sluiten seizoen af met picknick:......

De turnmeiden van juf Naomi hebben afgelopen maandag genoten van een heerlijke picknick. 
Wat is er gezellig gekletst en gegeten. Het was een gezellige boel met elkaar en het weer werkte ook mee!

Wij willen iedereen een hele fijne zomervakantie toewensen en zien jullie graag vanaf maandag 31 augustus
weer in de lessen! 
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