www.dwarres.nl

Nieuwsbrief december 2017
Het nieuwe sportseizoen is al weer een paar maanden bezig, dus hoog tijd voor de eerste
nieuwsbrief van dit seizoen. Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen
inschrijven, mede dankzij de Albert Heijn Sportactie, waardoor belangstellenden gratis een aantal
keren mee konden doen. De afgelopen maanden hebben wij meegedaan aan deze actie waarbij men
sportzegels kon sparen bij de Albert Heijn. Bij een volle kaart kon deze ingeruild worden voor vijf
gratis proeflessen. Een ideale actie om eens verschillende en/of nieuwe sporten uit te proberen. Wij
merkten dat deze nieuwe actie in het begin wat stroef op gang kwam, maar na een paar weken ging
dat veel beter. Wij zijn zeer blij dat er toch behoorlijk wat mensen gebruik hebben gemaakt van deze
actie. Ondanks dat de actie nu voorbij is, blijft het uiteraard mogelijk om bij ons proeflessen te
komen volgen. Iedereen heeft bij ons recht op twee GRATIS proeflessen. Twijfelen is dus niet nodig.
Kom vrijblijvend één of meerdere sporten uitproberen. Dus als u iemand in uw omgeving weet, dan
mag die gratis twee lessen meedoen om te ervaren hoe sporten bij onze vereniging bevalt.

Sinterklaas bij S.V. Dwarres
‘’De Sint en zijn Pieten zijn weer terug naar Spanje gesjeesd,
Maar zijn de afgelopen twee weken ook bij onze sporters langs geweest.
Pietengym, spelletjes, pakjes en pepernoten,
Lieve Sint en Piet, heel erg bedankt, wij hebben genoten!
Een kort filmpje staat op Facebook van alle pret,
Er zijn ook nog foto's, maar die zijn op ons Instagram account gezet!’’
Hier ook een fotocollage van het bezoek van Sint.
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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 ook 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

Bestuursleden
Ook al duurt het nog even voordat de volgende algemene ledenvergadering plaatsvindt, toch nu al
aandacht daarvoor. Tegen de zomer vindt deze vergadering plaats en we hopen dat we tegen die tijd
kandidaten vinden die plaats nemen in ons bestuur. Menke Dijkstra had aangegeven aan het einde
van vorig seizoen te stoppen met haar werkzaamheden voor SV Dwarres, maar we hebben (nog)
niemand kunnen vinden om haar plaats in het bestuur in te nemen. Gelukkig heeft Menke besloten
zich toch nog tijdje voor onze vereniging in te willen zetten, hoewel ze niet meer iedere vergadering
bijwoont. Fijn dat Menke dit doet, maar dit laat onverlet dat ons bestuur nog steeds op zoek is naar
nieuwe bestuursleden. 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.

Jazzoptreden in Vijversburg
Onze twee oudste jazzgroepen werd gevraagd een dansoptreden te komen geven in Park Vijversburg
in Tytsjerk. Op zondag 15 oktober 2017, de laatste dag van de Kinderboekenweek, organiseerde het
park het BoekenBosFeest. Het thema van het evenement was, net als tijdens de Kinderboekenweek,
‘’Gruwelijk Eng’’. Kinderen konden braakballen pluizen, pompoenen uithollen, kijken naar dans en
luisteren naar mooie verhalen. Onze danseressen lieten verschillende dansen zien waaronder de
welbekende dans van de Kinderboekenweek op het nummer ‘Gruwelijk Eng’ van Kinderen voor
Kinderen. Tijdens deze dans werden de kinderen uitgenodigd om mee te doen. Voor sommigen nog
een beetje spannend, maar voor een aantal ook een groot feest. Het was een zeer geslaagde en
zonnige dag. Wij willen hiervoor graag Audrey Stielstra, de moeder van onze danseres Marrit en
daarnaast werkzaam bij Park Vijversburg, bedanken voor deze uitnodiging. SV Dwarres stelt het zeer
op prijs dat ouders of verzorgers van leden als vrijwilliger meehelpen. Ook bij wedstrijden en
uitvoeringen is extra hulp van harte welkom!
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Grote Clubactie
In september vond de Grote Clubactie plaats. Veel leden hebben hun uiterste best gedaan loten te
verkopen. Binnenkort krijgt het bestuur te horen wat de opbrengst is. Op onze site zullen we dat
vermelden zodra we het eindbedrag weten.

Nieuwe shirts gesponsord door Wassenaar Administraties Gytsjerk
Onze badmintonners zijn in het nieuw gestoken en kunnen weer in een prachtig tenue voor de winst
gaan. Deze nieuwe sportshirts zijn gesponsord door Wassenaar Administraties Gytsjerk. Hiervoor
onze hartelijke dank!
Over ‘’voor de winst gaan’’ gesproken. Dwarres 2 wist de eerst volgende wedstrijd meteen een
knappe uitoverwinning binnen te slepen. Met de winst van 3-5 op Gorredijk namen zij de punten
mee naar huis. Goed gedaan! Op de foto’s ziet u de sporters in hun mooie nieuwe shirts.

Nieuwe website
SV Dwarres probeert zoveel mogelijk te communiceren met haar leden via de mail en via de app. Ook
vermelden wij belangrijke informatie op onze website en op onze facebookpagina. Het bestuur is dan
ook erg blij met de inzet van Vera Weidema, die heel wat tijd steekt in de facebookpagina en in onze
website. De website is toe aan een nieuwe look andere faciliteiten en daar werkt Vera heel hard aan.
Na verloop van tijd zal de website er dus anders en veel moderner uitzien en biedt deze nog meer
mogelijkheden. U merkt dit vanzelf wanneer u regelmatig inlogt op onze pagina.
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Nu ook actief op Instagram
Dwarres gaat zeker met de tijd mee en zijn wij steeds meer actief op sociale media. Sinds dit seizoen
hoort ook Instagram daar bij. Op ons account @svdwarres zijn allerlei leuke foto’s en filmpjes te
bekijken van trainingen, ontwikkelingen, wedstrijden, evenementen en andere leuke gebeurtenissen.
Dit account wordt onderhouden door onze train(st)ers. Vind je dit interessant, volg ons dan om de
ontwikkelingen en belevenissen van onze leden op de voet te volgen.
Onze link naar het Instagram account: https://www.instagram.com/svdwarres/

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

Nieuwe trainer
Al eerder is gemeld, dat Albert de Boer gestopt is als badmintontrainer bij SV Dwarres. Gelukkig
hebben we een opvolger gevonden in de persoon van Richard van der Muur. Richard is na de zomer
begonnen en heeft inmiddels zijn plek gevonden in onze vereniging. Op dinsdag geeft hij na volle
tevredenheid les.
Richard stelt zich hieronder aan u voor:
“Een kleine cv. Ik ben Richard van der Muur, getrouwd en we hebben twee dochters
en twee kleinkinderen. Ik speel al vanaf mijn vierde jaar en ben een aantal jaren
noordelijk jeugd kampioen geweest. Na mijn diensttijd ben ik tweede klas landelijk
gaan spelen wat best zwaar was. Even een keer bedrijfsvoetbal spelen en het was
gedaan. Een zware dijbeen blessure: driekwart jaar in het ziekenhuis en met de
mededeling ‘je mag niet meer badmintonnen.’ Ok… dan komen er telefoontjes of je
les wil geven. Dit doe ik nu zo’n 36 jaar. En nu ben ik voor de tweede keer weer
terug in Oenkerk waar het mij prima voldoet. Wat voor mij nummer een is, dat
kinderen en senioren het leuk vinden om te badmintonnen. Mij de taak om het nog
leuker te maken en goede dingen aan te leren. Bij deze wens ik iedereen een fijne
badmintontijd. Gr. Richard.”

Hendrik de Boer
U heeft het waarschijnlijk al vernomen: Hendrik stopt per 1 januari 2018 bij onze vereniging als
trainer. Hendrik heeft een baan met meer uren gevonden in Leek. Hoewel het seizoen nog net niet
voorbij is, zeggen Hendrik hier heel hartelijk dank voor alle lessen die hij gegeven heeft. Ook wensen
we Hendrik heel veel succes in zijn nieuwe baan.
Op dit moment zijn we druk bezig een opvolger voor Hendrik te vinden. Zodra we een opvolger
hebben laten we dat via onze site onmiddellijk weten.
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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 2017-2018
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
21-05-2017
06-07-2018 t/m 02-09-2018

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

Komende wedstrijden
Badminton
20-12-2017
22-12-2017
09-01-2018
16-01-2018
18-01-2018
06-02-2018
07-02-2018
12-02-2018
19-02-2018
20-02-2018

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Oer it net 1 – Dwarres 2
Surhuisterveen 2 – Dwarres 1
Dwarres 1 – Surhuisterveen 1
Dwarres 1 – Poona 1
Poona 2 – Dwarres 2
Dwarres 1 – BCT Burgum
Marum 1 – Dwarres 2
Dokkum 2 – Dwarres 1
Dokkum 1 – Dwarres 1
Dwarres 2 – Poona 2

Jazzdans
13-01-2018
03-02-2018

hele dag
hele dag

FK jazz individueel in Holwerd
FK jazz groepen in Drachten

Andere belangrijke data
Week 27
Maandag 02-07-2018
Woensdag 04-06-2018
04-09-2018

Afsluitingsweek (vanaf maandag 02-07-2018)
Filmavond
Spelletjesmiddag
Start seizoen 2017-2018

Ten slotte wenst bestuur en leiding van SV Dwarres u fijne kerstvakantie, waarin er even geen les
wordt gegeven. Vanaf maandag 8 januari hopen we u allemaal weer te zien op een van onze
trainingen! Nogmaals: prettige kerstdagen en een gezond 2017!

