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Nieuwsbrief juli 2017
Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van dit sportseizoen waarin SV Dwarres terugkijkt op een
sportief jaar, met de uitvoering van zaterdag 1 juli als hoogtepunt. Daarover en over de onlangs
gehouden algemene ledenvergadering kunt u hieronder meer lezen.
Het bestuur hoopt dat alle leden volgend jaar weer verder gaan bij SV Dwarres. Het zou mooi zijn
wanneer iedereen een nieuw lid meeneemt voor een gratis proefles, want SV Dwarres is natuurlijk
de leukste sportvereniging van Friesland en kan zeer zeker nieuwe leden gebruiken!
De lessen beginnen weer op maandag 4 september. Houdt u tegen die tijd onze website in de gaten,
want sommige tijden veranderen.
Ten slotte wensen bestuur en leiding u allemaal al vast een goede vakantie!
Bestuur en leiding SV Dwarres
Algemene jaarvergadering
Op 29 mei 2017 heeft SV Dwarres haar algemene ledenvergadering gehouden in de Mounestien in
Mûnein. Helaas was de opkomst klein: slechts enkele leden waren naast het bestuur aanwezig. De

notulen van deze vergadering liggen volgend jaar bij de algemene ledenvergadering ter in
inzage, maar graag informeren wij u nu kort over onze financiën.
De kascommissie heeft controle uitgevoerd en heeft decharge verleend.
Verder wordt duidelijk dat SV Dwarres nauwelijks financiële reserves heeft en dat de onkosten
blijven stijgen. Daarom zal de contributie het komende jaar weer met €0,50 per maand omhoog
gaan.
Nieuwe tarieven
De maandelijkse contributie van SV Dwarres is per 1 september 2017 als volgt:
- Kleuters (groep 1 en 2): € 12,50
- Leden jonger dan 16 jaar: € 13,50
- Leden ouder dan 16 jaar: € 17,00
- Leden selectieturnen (alle leeftijden): € 23,00
- Gymnastiek peuters / ouder en kind: € 14,00
- Springuur: € 13,00 of € 8,00 wanneer het de 2e sport is bij Dwarres
- Cursus Perfect Pilates(12 lessen): € 70,00 of maandelijks een heel seizoen € 16,- Cursus Bewegen op Muziek (12 lessen): € 70,00 of maandelijks een heel seizoen € 16,- Cursus Jazzdans voor senioren (12 lessen): € 70,00 of maandelijks een heel seizoen € 16,- Jazzdance Individueel: € 75,- voor leden en voor niet leden: € 100,(maand september t/m januari, +/- 17 trainingen van een uur)
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Opzeggen
Opzeggen kan alleen per 1 maart (opzegging moet dan 1 februari binnen zijn) en per 1 september
(opzegging moet dan 1 augustus binnen zijn). Opzeggen moet altijd schriftelijk. Dit kan per e-mail
naar svdwarres@gmail.com
Dwarres en wedstrijden
Het voert te ver van alle prestaties die op diverse wedstrijden geleverd zijn, hier opnieuw verslag te
doen, maar om een indruk te geven hoe fanatiek er gesport wordt bij SV Dwarres volgt hier een
kleine opsomming van evenementen waaraan SV Dwarres heeft deelgenomen: Turngala
(september), Jazzdance Individueel (september), Springwedstrijden (november), FK Jazz (januari),
Turnwedstrijden (januari), Jazzwedstrijden (januari), diverse plaatsingswedstrijden en deelname aan
de Teamcups. Op onze site en onze facebookpagina wordt uitgebreid verslag gedaan van deze
wedstrijden. Hier krijgt u een goed beeld wat SV Dwarres het afgelopen jaar bereikt heeft.
Jury
Nog steeds is het van groot belang dat SV Dwarres haar eigenjuryleden heeft. Mocht u belangstelling
hebben om jurylid te worden dan kunt u zich tot het bestuur of de leiding wenden voor meer
informatie. Als onze verenging bij wedstrijden geen juryleden kan leveren, kunnen onze leden niet
meedoen aan wedstrijden en dat is voor hen heel frustrerend. Dit geeft het belang van voldoende
juryleden duidelijk aan.

Vakantierooster 2017-2018
04-09-2017
21-10-2017 t/m 29-10 2017
23-12-2017 t/m 07-01-2018
24-02-2018 t/m 04-03-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018
27-04-2018 t/m 13-05-2018
10-05-2018
21-05-2018
06-07-2018 t/m 02-09-2018

Start seizoen 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Zomervakantie
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Uitvoering
Het programma van deze zeer geslaagde dag begon uiteraard met de opmars. De tribune zat gezellig
vol en in de hal stonden zeer veel sporters te wachten om hun onderdeel te laten zien. Het thema
was “Dwarres Beroepenmarkt”. Het thema beroepen spreekt jong en oud aan, want er is vast
weleens aan jou gevraagd: ‘’Wat wil jij eigenlijk worden?’’ Deze vraag wordt wel eens gesteld als je
nog maar heel jong bent, als je op de middelbare school zit of als je al een opleiding aan het volgen
bent en zelfs als je al heel wat jaren aan het werk bent. Ook kun je zelf nog weleens twijfelen over
wat je nou graag zou willen worden of dat jij je afvraagt of je niet liever toch een ander beroep zou
uitoefenen. Een lastige vraag die ons allemaal wel eens bezighoudt.
Geen zorgen, want de SV Dwarres Beroepenmarkt helpt met deze vraag. Onze turn(st)ers en dansers
laten acts zien die te maken hebben met allerlei vakgebieden.
Na de opmars traden de verschillende groepen op:
De kleuters en Ouder & King gym kwamen met het onderdeel Droombaan. Deze kinderen hebben
allemaal dromen over wat ze willen worden. Ze vinden eigenlijk alle beroepen wel leuk. Er is ook
zoveel keus.
De Jazzgroep 6-9 jaar hoopt van hun hobby dansen hun beroep te maken. Op een nummer van Chipz,
Rhythm of the World, liet de groep zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd.
Kim Westra liet een individuele dans zien. Ze heeft in januari meegedaan aan de Friese
Kampioenschappen individueel jazzdans. Hier heeft zij de 3e prijs gewonnen.
De leden van Selectie I waren Meesterspionnen die James Bond gingen helpen. Er is een mysterieuze
koffer gesignaleerd en het is aan het team jonge spionnen deze koffer te bemachtigen. Dit gaat niet
zonder slag of stoot, maar hun acrobatische vaardigheden zijn helemaal top.
Lysanne Deinum danste op het nummer ‘Too Good’, oftewel te goed. Haar dans laat zien dat je
collega’s of werkgever niet altijd door heeft hoe hard je eigenlijk werkt. Je mist misschien een beetje
waardering en het lijkt bijna als vanzelfsprekend wat je allemaal doet.
Gym groep 1 had als thema het Leger. Juist op de legerbasis is het belangrijk dat men sportief en fit
is. en dat is deze groep zeker!
Selectie II liet vervolgens zien welke lichaamsbeweging er komt kijken bij de Landmacht.
Kracht wordt getraind aan de brug, behendigheid op balk, coördinatie op vloer en explosiviteit op
sprong. Met Selectie II valt niet te sollen. Ons land is veilig.
Kim & Anne-Riemke lieten op het nummer ‘Another Love’ een schitterende dans zien, waarna Jildou
Wielinga haar individuele dans liet zien waarmee ze in januari mee deed aan de Friese
Kampioenschappen individueel jazzdans. Hier mocht zij een prachtige gouden medaille mee naar
huis nemen.
Jazzgroep 9-13 jaar had als thema CliniClowns en maakte de hele zaal aan het lachen.
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Jazzgroep 20+ danste op het nummer Wings en beeldde uit: Wat wil JIJ? Ook het beroep van
advocaat uit werd uitgebeeld. Hun dans liet de verschillende emoties in de rechtszaal treffend zien.
De Springgroep kwam in actie als Stewardessen en als Astronauten. De leden vlogen met
duizelingwekkende snelheden door de lucht. Het was adembenemend om naar te kijken.
Gym groep 2 beeldde Politie, Zwemmers en Basketballers uit, waarna Rixt Cuperus een individuele
dans liet zien.
De avond werd afgesloten met de Jazzgroep 20+ die als autowassers de hele zaal op de kop zette.
De middag en avond vlogen voorbij en duidelijk werd dat er veel geoefend is om deze uitvoering tot
zo’n groot succes te maken.

Nieuwe bestuursleden
Niet alleen nieuwe leden voor de diverse takken van sport zijn welkom, ook zou het bestuur graag
versterking zien. Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, neem dan contact met
iemand van het bestuur op

Nieuwe leden
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat SV Dwarres een bloeiende vereniging is, maar SV Dwarres
verwelkomt graag meer nieuwe leden. Daarom vragen we nogmaals ook uw hulp: mond-tot-mond
reclame is vaak een goede manier om meer leden te krijgen. Dus mocht u, uw zoon of dochter
enthousiast zijn: zegt het voort dat we een leuke vereniging zijn. De eerste twee lessen zijn altijd
gratis. Dus, als u in de vakantie mensen treft die na de zomer meer willen sporten, dan zijn ze
hartelijk welkom bij SV Dwarres.

Ten slotte wensen bestuur en leiding u een goede vakantie en hopen we weer op een sportief, nieuw
sportseizoen.
.

