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Nieuwsbrief december 2018
De jaarwisseling staat bijna voor de deur, dus hoog tijd voor weer een nieuwsbrief van SV Dwarres,
waarin we terugkijken op de eerste maanden van dit sportseizoen en vooruitblikken tot aan de
zomervakantie. Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven,
die we ook hier nogmaals hartelijk welkom heten bij onze sportvereniging. Fijn dat er nog steeds een
groeiende belangstelling is voor onze vereniging, maar we willen graag nog verder groeien, dus als u
iemand in uw omgeving weet die belangstelling heeft voor een van onze sporten, dan mag die gratis
twee lessen meedoen om te ervaren hoe sporten bij onze vereniging bevalt.
Bestuur en leiding van SV Dwarres wenst u een sportief seizoen en veel leesplezier met deze
nieuwsbrief en wenst u prettige kerstdagen en een gezond 2019!

Albert Heijn Sportactie 2018
Net als vorig jaar hebben wij weer meegedaan aan de AH Sportactie. Door middel van deze actie
konden mensen na het doen van boodschappen bij de Albert Heijn een sportvoucher krijgen. Door
deze voucher online te activeren konden er meerdere gratis proeflessen gevolgd worden. Een ideale
actie om eens verschillende en/of nieuwe sporten uit te proberen. Na het succes van vorig jaar leek
het ons leuk om deze actie met de AH te vervolgen.
Helaas heeft de AH dit jaar wat minder reclame dan
vorig jaar voor de actie gemaakt, waardoor het veel
mensen is ontgaan. Gelukkig hebben we toch nog een
aantal enthousiaste mensen een paar gratis proeflessen
kunnen geven en dit heeft ook weer nieuwe leden
opgeleverd. Ondanks dat de actie nu voorbij is, blijft het
uiteraard mogelijk om bij ons proeflessen te komen
volgen. Iedereen heeft bij ons recht op 2 GRATIS
proeflessen. Twijfelen is dus niet nodig.
Kom vrijblijvend één of meerdere sporten uitproberen.

DanceKidz groep wordt steeds groter!
In september begonnen de DanceKidz met drie meiden met daarbij gelukkig al twee nieuwe meiden
op proefles. Een klein, gezellig groepje danseressen die samen met veel plezier trainden.
Al snel kwamen er nog meer meiden een proefles volgen en inmiddels vormen zij een groep van
twaalf meiden in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar. Wij zijn hier super blij mee en het is heel mooi
om te zien hoe goed het klikt tussen alle kinderen. De groep oefent allerlei danspassen en werkt aan
hun ritmegevoel, muzikaliteit en lenigheid. Ook werken ze hard aan een groepsdans. Deze
groepsdans gaan ze in januari als demodans laten zien tijdens de FK jazzdans in Holwerd. Voor de
meeste meiden dus ook hun allereerste optreden! Heel spannend, maar volgens ons gaat dat
helemaal goed komen.

www.dwarres.nl

Een impressie van deze groep, die op enthousiaste manier les krijgen van Vera Weidema:

JazzSelectie & JazzIndividueel trainen hard voor wedstrijden
Ook bij onze JazzSelectie en de meiden van individueel wordt fanatiek getraind. Op zaterdag 26
januari 2019 doen Myrthe Deinum, Kim Westra, Wianka Wienia en Lysanne Deinum mee aan de
Friese Kampioenschappen individueel jazzdans. De wedstrijd vindt plaats in Holwerd en zoals al
eerder te lezen was, zijn hier ook de DanceKidz te bewonderen. De JazzSelectie traint voor een
oefenwedstrijd op zaterdag 2 februari 2019 in Harderwijk. Hier kan de groep hun nieuwe dans voor
het eerst aan publiek en jury laten zien. Dit is meteen een goed moment om te kijken wat nog anders
kan of beter moet voordat ze naar de Voorrondes van het NK gaan. Wij wensen alle meiden alvast
heel veel succes en wij blijven hun uiteraard volgen op Facebook en Instagram (@svdwarres).
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Sinterklaas bij S.V. Dwarres
Net als voorgaande jaren is Sinterklaas ook dit jaar weer bij onze leden geweest. Hij kon helaas niet
zelf tijdens de trainingen langskomen, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat de kinderen het
Sinterklaasfeest konden vieren. Zo mochten onze gymnasten op 5 december verkleed komen
trainen. Als Sinterklaas of als een Piet of wat ze maar konden bedenken. Geen gewone les deze keer,
maar pietengym! De kinderen vonden het ontzettend leuk en het was een heel gezellige les.
Ook onze DanceKidz hadden een bijzondere les. Juf Vera had een envelop gevonden met daarin een
gedicht en las deze aan de groep voor. In de brief vertelde Sinterklaas dat hij de meiden in drie teams
had verdeeld en dat ze een pietenquiz gingen doen. Een spel met quizvragen en doe-opdrachten
waar de teams pepernoten mee konden verdienen. Ook stond er in de brief dat het winnende team
‘Envelop 2’ mocht gaan zoeken en voorlezen. Team geel won de pietenquiz en wist de tweede
envelop te vinden. In de tweede brief stond dat ze het spel ‘Tien tellen in de rimboe’ gingen doen en
dat het winnende team mocht bepalen wie de zoeker mocht zijn. De meiden hadden veel plezier en
dachten dat de les na dit spel al voorbij was. Maar, er bleek nog een derde envelop te zijn. In deze
laatste brief vertelde de Sint nogmaals dat hij heel trots is op de meiden en dat hij natuurlijk niet
terug naar Spanje zou gaan zonder iets voor de meiden achter te laten. De groep ging op zoek en
vond al snel de zak van Sinterklaas met daarin voor iedereen een cadeautje. Het was een groot
succes en het cadeau hebben de meiden zeker verdiend!

Na de DanceKidz heeft de
JazzSelectie ook nog
Sinterklaas gevierd. Dit door
middel van een
Sinterklaasspel. Er lagen
maar liefst 36 cadeautjes op
een stapel, maar niemand
wist van tevoren wie met
welke cadeaus naar huis zou
gaan. Door met een
dobbelsteen te gooien
mochten ze een cadeau
(af)pakken of wisselen, maar
er waren ook
opdrachtenkaarten. Toen de
tijd om was zijn de overige
cadeaus nog eerlijk verdeeld
en is iedereen met drie
cadeautjes naar huis
gegaan. De meiden hebben
veel gelachen en het was
een zeer gezellige avond!
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Kom de hele maand januari GRATIS badmintonnen!
Het is alweer bijna Kerst en voor we het weten is het alweer 2019. Na de feestdagen is het heerlijk
om weer even lekker te kunnen sporten. Hierdoor bieden wij iedereen die eens kennis wil maken
met de sport badminton de hele maand januari gratis lessen aan!
Jeugd t/m 17 jaar:
Senioren (18+):
Waar:

Elke dinsdag in januari van 19:00 tot 20:00 uur
Elke dinsdag in januari van 20:00 tot 22:00 uur
Sporthal De Hege Wâlden in Oenkerk
Vooral onze jeugdspelers zouden het leuk vinden als er weer eens
wat nieuwe leden bij komen. Samen sporten waarbij je zowel wat
kunt leren van onze professionele trainer, maar ook zeker plezier
hebt.
De materialen, zoals een racket en pluimpjes, zijn aanwezig in de
sporthal, maar je mag uiteraard ook je eigen spullen meenemen.
Verder heb je alleen een sportieve outfit en een goed humeur nodig.
Kom dus zeker een keer langs en als je niet alleen wil, neem je
gewoon iemand mee!
Wij hopen jullie vanaf 8 januari 2019 in de sporthal te zien!

Grote Clubactie
Begin dit seizoen hebben onze leden zich weer hard ingezet voor de club door loten van de Grote
Clubactie te verkopen. Voor elk verkocht lot mochten de leden zelf €0,50 houden. Ze hebben
allemaal goed hun best gedaan en de actie heeft maar liefst €1.308,40 netto opgeleverd. Hier zijn wij
heel blij mee! Wij willen dan ook onze (verkopende) leden bedanken voor hun inzet en natuurlijk ook
alle kopers voor het steunen van onze club.
Donderdag 13 december 2018 was de trekking van de Grote Clubactie. De winnende lotnummers zijn
hierdoor bekend. Iedereen die loten heeft gekocht kan hun lotnummer(s) terugvinden op hun
bankafschrift. Door naar de onderstaande link te gaan
kun jij je lotnummer(s) invoeren en kijken of je een prijs
gewonnen hebt. Ga dus snel even kijken!
Link: https://lotchecker.clubactie.nl/lotchecker.html
Wie al zeker is van een prijs is Rebecca Berkhout!
Zij verkocht dit jaar van al onze verkopende leden de
meeste loten, waardoor zij onze topverkoper van 2018 is.
Tijdens haar training bij de springgroep werd ze verrast
met een persoonlijk cadeau en zoals op de foto te zien is
was ze er heel blij mee. Super gedaan Rebecca! Je hebt
het verdiend!
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Bestuursleden
Enige tijd geleden hebben wij u een mail gestuurd met daarin een oproep voor nieuwe
bestuursleden. Een drietal leden van het huidige bestuur stopt met hun bestuursfuncties, dus
versterking van het bestuur is hard nodig. Gelukkig hebben we twee reacties gekregen, maar het
bestuur is nog steeds niet op volle sterkte. Daarom doe ik opnieuw een dringend beroep op u. Voor
het voortbestaan van onze vereniging is een goed functionerend bestuur van groot belang. Ons
bestuur vergadert gemiddeld eenmaal in de zes weken en daarnaast wordt u gevraagd zo nu en dan
mee te helpen met het voorbereiden van wedstrijden en uitvoeringen. Hopelijk voelt u zich
betrokken bij ons verenging en mocht u interesse hebben voor een bestuursfunctie dan zou het
bestuur dat zeer op prijs stellen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen
naar svdwarres@gmail.com of door een bestuurslid te benaderen. De nieuwe bestuursleden worden
pas benoemd op de algemene ledenvergadering. Tegen die tijd ontvangt u hierover meer informatie.

Contributieverhoging
Zoal u ongetwijfeld gemerkt heeft, is de contributie per 1 september verhoogd. Op de algemene
ledenvergadering van mei was de contributie een agendapunt. De belangrijkste redenen zijn de
hogere zaalhuur, de gestegen loonkosten en de reiskostenvergoeding. De exacte bedragen staan op
onze website.
Bij opgave heeft u een formulier ingevuld en ondertekend waarop het opzeggen van het
lidmaatschap genoemd wordt. Deze informatie staat ook op de site, maar volledigheidshalve volgen
hier nogmaals de belangrijkste regels:
SV Dwarres incasseert de contributie per maand vooruit via automatische incasso;
Bij leden die aan wedstrijden deelnemen, incasseert SV Dwarres het wedstrijdgeld een of
twee maal per jaar;
Opzeggen kan 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

Uitvoering
In juni 2019 vindt onze tweejaarlijkse uitvoering weer plaats. Op dit moment zijn de voorbereidingen
al in volle gang. Uiteraard zorgen leiding, vrijwilligers, bestuur en natuurlijk onze sporters weer voor
een spectaculaire uitvoering. In januari volgen de concrete plannen. De uitvoering vindt plaats op
vrijdag 28 juni of zaterdag 29 juni. De definitieve datum komt zodra we deze weten op onze website.
Ook maken we dan het thema bekend.

Mailverkeer
Mocht u zelf contact op willen nemen met het bestuur of de leiding dan kan dit via ons mailadres.
Wij proberen dan zo snel mogelijk te reageren. Het mailadres van SV Dwarres is
svdwarres@gmail.com
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Schrijf mee!
Mocht je na het lezen van de nieuwsbrief ook een bijdrage willen leveren aan de volgende
nieuwsbrief, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Je kunt je bijdrage sturen naar
svdwarres@gmail.com
Als je bijvoorbeeld mee hebt gedaan aan een wedstrijd is het leuk wanneer je daar een artikel over
schrijft. Ook kun je foto’s opsturen die in de nieuwsbrief komen, op de website en onze
facebookpagina!

Vakantierooster 2018-2019
22-12-2018 t/m 06-01-2019
16-02-2019 t/m 24-02-2019
19-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019 t/m 05-05-2019
30-05-2019
10-06-2019
vrijdag 28 juni of zaterdag 29 juni 2019
01-07-2019 t/m 01-09-2019

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
UITVOERING
Zomervakantie

Komende wedstrijden/demo’s
Jazzdans
26-01-2019
26-01-2019
02-02-2019
06-04-2019

hele dag
hele dag
8.00 – 13.00 uur
hele dag

FK jazz individueel in Holwerd
DansDemo voor de DanceKidz in Holwerd
Oefenwedstrijd jazzdans in Harderwijk
Voorronde NK jazz in Drachten

