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Van de bestuurstafel:
Wat fijn om te kunnen melden, dat we na de zomervakantie eindelijk weer met elkaar de zaal in konden.
Leiding, bestuur en de gemeente/zaalbeheerders zijn met elkaar bezig geweest om een protocol op te stellen
waarin duidelijk is, hoe we het allemaal in goede banen willen leiden.
Het is nog steeds van belang, dat we met elkaar de verdere verspreiding van het corona virus tegengaan.
Daarom willen we zo min mogelijk ouders bij de lessen hebben en is het belangrijk, dat kinderen die verkouden
zijn zoveel mogelijk thuis blijven.
Op die manier blijft de besmettingskans voor onze leiding ook zo klein mogelijk.
Zoals op Facebook al is aangegeven, is er namelijk een tekort aan (inval)leiding en kan leiding als ze verkouden
zijn geen les geven en/of naar hun werk gaan.
Dit betekent, dat er lessen kunnen uitvallen, hoe vervelend dat ook is.
We doen dan ook een dringend beroep om bij verkoudheidsklachten niet naar de les te komen, maar pas weer
te komen als je klachtenvrij bent. Dit geldt voor al onze leden ongeacht leeftijd.
Kijk voor meer informatie op de site van het RIVM hoe te handelen bij de diverse klachten.
We hopen op deze manier de komende maanden binnen te kunnen blijven sporten, maar helaas weet niemand
hoe het virus zich nog weer gaat ontwikkelen.
Hoe het met de diverse evenementen gaat, weten we daarom ook nog niet.
We houden iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen
en hopen dat we er met elkaar een sportief nieuw seizoen van kunnen maken.
Bestuur WSV

Grote Clubactie 2020:......
Afgelopen week zijn aan alle leden vanaf 8 jaar de Grote Clubactieboekjes uitgedeeld in de lessen.
Zij mochten vanaf 19 september langs de deuren om loten te verkopen. De opbrengst willen we gebruiken voor
nieuwe muziekinstallaties voor de dans en we sparen voor een nieuwe tumblingbaan.
Nieuw dit jaar is, dat mensen met hun mobiele telefoon loten kunnen kopen via een QR-code.
Dit is zoveel handiger dan alles handmatig te laten invoeren door mensen die loten kopen.
Alle verkopers maken kans op mooie prijzen en als je 20 loten of meer verkoopt, krijg je een bioscoopbon.
Het volle boekje met QR-code kan worden ingeleverd bij leiding,
en dan kun je een nieuwe meenemen.
Bewaar dan wel je persoonlijke QR-code!
Deze zit voorop je boekje geplakt.
Alle boekjes dienen te worden ingeleverd op woensdag 28 oktober
tussen 17.00 – 18.00 uur in sporthal de Kei.

Rabo Clubsupport :......
Dit jaar doen wij als sportvereniging mee aan de Rabo Club Support!
Elk jaar doneert de Rabobank een groot geldbedrag aan verschillende verenigingen,
stichtingen en maatschappelijke doelen.
De leden van de Rabobank beslissen met hun stem waar het geld naar toe gaat en
hoe het geld wordt verdeeld.
Wij hebben ons aangemeld met als doel geld bij elkaar te krijgen voor een nieuwe tumblingbaan.
Onze huidige tumblingbaan is 15 jaar oud en dringend toe aan vervanging.
De nieuwe tumblingbanen zijn veel lichter en makkelijker op te bergen. Dit scheelt mankracht bij het opzetten
en afbreken (1 volwassene ipv 3 volwassenen) en het neemt veel minder ruimte in waardoor er meer ruimte
overblijft voor andere materialen. Ook wordt een nieuwe tumblingbaan 1 keer opgeblazen en
hoeft de blazer niet continu aan te blijven staan zoals bij de huidige tumblingbaan.
Dit scheelt heel veel lawaai in de zaal.
Wilt u ons steunen en bent u lid van de Rabobank?
Dan kunt u vanaf 5 oktober 2020 stemmen op onze vereniging!
(U ontvangt de link om te stemmen via de mail of in de rabo bankieren app, meer info vindt u op de site
van de Rabobank)
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun!

Alle kinderen doen mee......
Alle kinderen in Warnsveld/Zutphen moeten kunnen meedoen, niemand mag buitenspel staan!
Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten.
Voor kinderen in kwetsbare omstandigheden zijn er verschillende ondersteunende regelingen, als het
financieel thuis minder goed gaat.
Door het Coronavirus is de noodzaak toegenomen om gebruik te kunnen maken van deze regelingen, zodat
alle kinderen kunnen sporten.
Via de link: kinderen doen mee is er meer informatie te vinden over de mogelijkheden.

Vertrouwenspersoon......
Onlangs is in de media veel te doen geweest rondom misstanden en ongewenst gedrag in de sportwereld.
Zoals wel bekend is, heeft al onze leiding, bestuur en vrijwilligers een VOG moeten inleveren.
Dit draagt bij aan een veilig sportklimaat binnen onze vereniging.
Om melding te kunnen maken van misstanden en/of ongewenst gedrag bij onze vereniging, is sinds
september een vertrouwenspersoon aangesteld.
Bij onze vertrouwenspersoon Mark Kraan kunnen leden, ouders, bestuursleden,
leiding en andere vrijwilligers terecht als ze een incident willen melden.
Dit kan zowel de klager als de beschuldigde zijn.
Ook bestuur kan terecht bij de vertrouwenspersoon met vragen over gedragsregels,
preventiemaatregelen of optreden bij grensoverschrijdend gedrag.
Onze vertrouwenspersoon is bereikbaar via e-mail: vertrouwen@wsv-warnsveld.nl
of via mobiel 06-22657795.

Ruimte in diverse groepen......
Bij diverse groepen is er nog ruimte om te komen meedoen. Onder andere bij de acrolessen op dinsdag, de
peutergym op vrijdag en ook bij de meisjesgymles op vrijdag is nog ruimte genoeg voor nieuwe leden.
Vind je het leuk om daar eens te komen kijken?
Kom dan 2 gratis proeflessen meedoen en neem gerust een
vriendje/vriendinnetje mee.
Stuur even een mailtje naar info@wsv-warnsveld.nl
voor meer informatie en aanmelden.

Beweegdiplomalessen weer van start:......
De afgelopen 3 weken mochten ook de allerkleinsten weer van start:
de nieuwe reeks Beweegdiplomalessen is weer begonnen.
Met een gezellige groep peuters tussen 2 – 4 jaar werd er in de Kei al weer lekker bewogen.
Weet u dat er via de site van de KNGU/Dutch Gymnastics aangemeld kan worden
voor een nieuwsbrief waarin van allerlei leuke dingen staan over het Beweegdiploma?
Klik snel op de link en meld u aan: nieuwsbrief Beweegdiploma.
Daarnaast is het ook aan te raden om de via de volgende link leuke oefeningen voor thuis te bekijken:
Tips voor thuis

Turngirl magazine speciaal aanbod:......
Via Turngirl Magazine ontvingen wij een leuke aanbieding voor onze leden. Voor €15,95 per jaar ontvangen
turnsters die een lidmaatschap afsluiten, het blad ieder kwartaal op de mat.
Het staat boordevol turnweetjes, turnmode, interviews, blogs en andere rubrieken speciaal voor turnsters.
Ook bevat het blad een prachtige turnposter! Kijk voor meer info op: https://turngirl.nl/

Statiegeldactie AH januari 2021:......
Net voor de zomervakantie hebben we al gebruik gemaakt van de flessenbonnenactie.
In januari 2021 mogen we opnieuw de flessenbonnenactie starten bij Albert Heijn Warsveld.
Naast de bonnen die daar ingeleverd kunnen worden, willen we iedereen vragen om lege flessen te sparen,
zodat we ook de lege flessen van andere supermarkten kunnen inleveren.
Helpen jullie ons aan lege flessen? Hoe en waar jullie deze kunnen inleveren communiceren we in de
volgende nieuwsbrief.

Kalender:......
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart-weekend
Zomervakantie

19 oktober t/m 25 oktober 2020
21 december 2020 t/m 3 januari 2021
22 februari t/m 28 februari 2021
3 mei t/m 9 mei 2021
13 mei t/m 16 mei
19 juli t/m 29 augustus 2021

Wist u dat:......
– 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.
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