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Nieuwsbrief juli 2018
Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van dit sportseizoen waarin SV Dwarres terugkijkt op een
sportief jaar. Daarover en over de onlangs gehouden algemene ledenvergadering kunt u hieronder
meer lezen. De lessen zijn inmiddels gestopt en soms afgesloten met een leuke activiteit, zoals
fietsen door de Trynwalden of onze bekende spelletjesmiddag voor de jeugd.
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! Na de vakantie
starten we ook een actie waarbij nieuwe leden van begin september tot aan de herfst vier keer gratis
kunnen sporten bij ieder onderdeel van Dwarres, dus Jazz, Turnen, Badminton, Ouder en Kind,
Volleybal, Perfect Pilates, Bewegen op Muziek of naar de Springgroep.
De lessen beginnen weer op maandag 3 september. Houdt u tegen die tijd onze website in de gaten,
want sommige tijden gaan waarschijnlijk veranderen. Dat heeft mede te maken met het feit dat het
erg lastig is trainers te vinden.
Ten slotte wensen bestuur en leiding u allemaal al vast een fijne en sportieve vakantie!
Bestuur en leiding SV Dwarres

Nieuwe bestuursleden
Regelmatig vraagt het bestuur aan leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Ook nu weer,
want er is nog steeds een vacature binnen ons bestuur. Daarnaast hebben twee bestuursleden te
kennen gegeven dat zij zullen stoppen, dus zullen we echt nieuwe bestuursleden nodig hebben om
onze vereniging draaiende te houden. Opnieuw een oproep aan u allemaal eens na te denken om toe
te treden. Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, neem dan contact met iemand
van het bestuur op.

Algemene jaarvergadering
Op 28 mei 2017 heeft SV Dwarres haar algemene ledenvergadering gehouden in de Mounestien in
Mûnein. Een aantal leden was naast het bestuur aanwezig. De inbreng van deze leden werd zeer

gewaardeerd. Ook bij hen leeft de zorg dat onze vereniging moeite heeft het hoofd boven
water te houden. Het ledental neemt af, het is lastig leiding te vinden in geval van vacatures,
het bestuur is niet op volle sterkte en ook de financiën blijven een aandachtspunt. Zoals
eerder is besloten, verhoogt SV Dwarres opnieuw de contributie met €0,50 per maand.
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe tarieven.
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Nieuwe tarieven
De maandelijkse contributie van SV Dwarres is per 1 september 2018 als volgt:
- Kleuters (groep 1 en 2): € 13,00
- Leden jonger dan 16 jaar: € 14,00
- Leden ouder dan 16 jaar: € 17,50
- Leden selectieturnen (alle leeftijden): € 23,50
- Gymnastiek peuters / ouder en kind: € 14,50
- Springuur: € 13,50 of € 8,50 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)
Spiegelwand voor Jazz
Bij SV Dwarres wordt op hoog niveau gedanst. Onze leden van Jazz doen mee aan provinciale en
landelijke wedstrijden en dat doen ze zeer succesvol. Voor de trainingen is het van groot belang goed
op de eigen houding te letten en eigenlijk is een spiegelwand daarbij onmisbaar. Zoals bekend, heeft
SV Dwarres weinig financiële reserves en is dus niet in staat een dergelijke wand zelf aan te schaffen.
Met succes heeft onze vereniging een beroep gedaan op de Van der Meer-Boerema Stichting uit
Veenwouden. Deze stichting heeft de aanschaf van een verrijdbare spiegelwand mogelijk gemaakt.
Op dinsdagavond 26 juni is de spiegelwand, tijdens een Jazzuitvoering, in de gymzaal van Giekerk
feestelijk in gebruik genomen. De heer Wynia van de stichting was ook bij de opening aanwezig en hij
heeft samen met de dansers de spiegel officieel aan het publiek getoond. Onze vereniging is de Van
der Meer-Boerema Stichting zeer erkentelijk voor het mogelijk maken van deze aanschaf. Op de foto
ziet u de officiële overdracht.
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Jury
Nog steeds is het van groot belang dat SV Dwarres haar eigen juryleden heeft. Mocht u belangstelling
hebben om jurylid te worden dan kunt u het bestuur of de leiding vragen voor meer informatie. Als
onze vereniging 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.

Dwarres en wedstrijden en uitvoering Jazz
Ook in het afgelopen jaar heeft SV Dwarres meegedaan aan wedstrijden, waarvan steeds verslag is
gedaan op deze site en onze Facebookpagina. Het voert te ver van alle prestaties die op diverse
wedstrijden geleverd zijn, hier opnieuw verslag te doen. Wel noem ik de uitvoering van Jazz in de
gymzaal van Giekerk, waar Vera Weidema en Aranka Klasema hebben laten zien hoe goed er
gedanst wordt in onze vereniging. Het was een fantastische afsluiting van een succesvol seizoen voor
de jazzdansers van S.V. Dwarres, waarin alle dansen die de meiden dit seizoen geleerd
hebben getoond werden. Het was een spetterende voorstelling met allerlei verschillende
choreografieën, muziek en sferen. De foto hieronder geeft een goed beeld van deze geslaagde
uitvoering.
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Vakantierooster 2018-2019
03-09-2018
22-10-2018 t/m 26-10 2018
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
01-07-2019 t/m 01-09-2019

Start seizoen 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

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

