
Warnsveldse sportvereniging
W.S.V.

Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 3      juni/juli 2021

Van de bestuurstafel:
Hoera hoera, wat zijn we blij om te kunnen melden dat sinds onze vorige nieuwsbrief alle versoepelingen ertoe
hebben geleidt dat alle lessen weer in de zaal gegeven kunnen worden.
Met dank hebben we tijdelijk gebruik gemaakt van het sportveld van het Isendoorn, maar wat is het fijn dat alle
toestellen, de spiegelwand etc. weer als vanouds gebruikt kunnen worden door leiding en leden.

We hopen dat de ontwikkelingen zo verder blijven gaan en corona niet langer bepaalt wat wel/niet kan.

Tot aan de zomervakantie blijven de lessen zoals ze nu zijn, daarna hopen we o.a. de Beweegdiplomalessen 
weer op te starten. 
Verder zullen de leden binnenkort een e-mail krijgen met de groepsindeling voor na de zomervakantie.

We kijken terug op een roerige periode binnen WSV met alle corona omstandigheden, diverse evenementen
en ook het kamp kwamen te vervallen, maar we hebben toch nog een super geslaagde middag weten 
te organiseren voor leden.

We hopen dat we nog een paar fijne weken hebben voor de zomervakantie start en wensen iedereen alvast
een goede vakantie toe.

Statiegeldflessenactie Albert Heijn Warnsveld:......
Sparen jullie mee voor de laatste meters van de airtrack?
We zijn er bijna!!

De hele maand juli kunnen de statiegeldbonnen bij Albert Heijn Warnsveld weer
ingeleverd worden voor WSV in de speciale inleverzuil.
Vraag familie en vrienden om voor ons mee te sparen, des te sneller is het bedrag 
compleet om de airtrackmaterialen aan te kunnen schaffen.
 
Lege flessen van andere winkels mogen tot de zomervakantie bij leiding 
in de lessen worden ingeleverd.
Ook die opbrengst kunnen we er dan bij optellen.

Wet WBTR:......
De afgelopen tijd is er al veel over in het nieuws geweest: de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
Ook WSV is hier al druk mee aan de slag. Achter de schermen is binnen het bestuur een stappenplan gevolgd
en daarmee worden diverse regels, verplichtingen onder de loep gelegd en moeten ook onze statuten worden
aangepast. Dit kost de vereniging echter een flink bedrag, dat we liever voor andere zaken gebruiken.

We zijn daarom op zoek naar iemand die iets voor ons kan regelen bij een notaris. 
Kun je ons helpen, ben of ken je iemand die bij een notaris werkt, laat het dan weten 
via voorzitter@wsv-warnsveld.nl



Op zaterdag 12 juni was het dan zover. Na de teleurstelling van het feit dat kamp dit jaar vanwege corona niet
kon doorgaan, wilde de kampcommissie toch iets leuks organiseren.
Met alle corona-regels in acht nemend konden ze het voor elkaar krijgen om een superleuke vossenjacht
uit te zetten.
Leiding, bestuur en een aantal vaste vrijwilligers wisten de 160 deelnemers een middag bezig te houden met 
het speuren naar de vossen. 
Bij de pauze-vos (de weg-piraat) kregen de deelnemers wat te drinken en wat lekkers. Aan het eind was er 
Voor elke deelnemer nog een kleinigheidje.

Op zoek naar de airtrackmaterialen:......

Geslaagde vossenjacht:......

Het afgelopen jaar hebben jullie al vaak gelezen en gehoord over alle acties die we gehouden hebben voor 
aanschaf van de materialen voor de vereniging.
Natuurlijk zijn we achter de schermen al druk aan het zoeken en vergelijken geslagen naar welke 
airtrackmaterialen we voor WSV willen aanschaffen.
Afgelopen weekend is een afvaardiging al wezen testen bij de leverancier.

We hopen dat de laatste actie het bedrag compleet maakt en we tot aanschaf kunnen overgaan en we de leden
in het nieuwe seizoen kunnen laten trainen met de nieuwe materialen.

Hieronder een paar foto’s van het bezoek.

https://www.koningsspelen.nl/
mailto:turnen@wsv-warnsveld.nl?subject=interesse%20jurycursus


Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

– de WSV turnpakjes (j/m) : 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 19 juli t/m 29 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021  t/m 9 januari 2022
Wij houden de landelijke vakantieperiodes aan van basisscholen regio midden.

Algemene informatie:

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.nl

Bijna vakantie:......
Op het moment dat deze nieuwsbrief door jullie gelezen wordt is het nog maar een paar weken tot de 
vakantie op 19 juli a.s.
Er is geen seizoensafsluiting voor alle leden tegelijk, maar de meeste leiding zal in de laatste of voorlaatste
les wel wat extra leuks met jullie doen om het seizoen af te sluiten. Ze informeren jullie hier zelf over.

In de zomervakantie worden er geen lessen gegeven en zullen zowel leiding als bestuursleden ook
gaan genieten van een welverdiende vakantie.

We hopen jullie allemaal gezond weer te zien in het nieuwe seizoen vanaf maandag 30 augustus a.s.

mailto:redactie@wsv-warnsveld.nl?subject=Afmelden%20nieuwsbrief
mailto:penningmeester@wsv-warnsveld.nl
mailto:ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl
mailto:secretariaat@wsv-warnsveld.nl
mailto:ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl
mailto:redactie@wsv-warnsveld.nl
http://www.wsv-warnsveld.nl/
mailto:info@wsv-warnsveld.nl?subject=nieuwsbrief
https://www.facebook.com/wsvwarnsveld/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3

