www.dwarres.nl

Nieuwsbrief mei 2019
Halverwege het sportseizoen is het weer tijd voor de tweede digitale nieuwsbrief van dit jaar. In deze
nieuwsbrief vindt u een aantal zaken over het bestuur en wordt er uitgebreid stilgestaan bij de
diverse activiteiten van onze vereniging. Op deze manier hopen we u goed te informeren over onze
vereniging.
Bestuur en leiding SV Dwarres

Algemene ledenvergadering
Op maandag 20 mei 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats in het BOB-gebouw in Oenkerk.
Helaas hadden weinig leden gehoor gegeven aan de oproep mee te denken over onze vereniging. De
aanwezige kascommissie heeft de financiële stukken goedgekeurd en ook de notulen van vorig jaar
en het jaarverslag zijn vastgesteld. Afscheid werd genomen van Machteld van IJs die geruime tijd de
ledenadministratie heeft verzorgd. Een bos bloemen onderstreepte de waardering voor haar werk.
Gelukkig konden ook twee nieuwe bestuursleden benoemd worden: Akke Damstra, als algemeen lid
en Marjan Houter, die de ledenadministratie op zich neemt. Zowel Akke als Marjan hebben al enige
tijd de bestuursvergaderingen bijgewoond.
Voor het bestuur blijft het nog steeds erg lastig nieuwe bestuursleden te vinden, want ook komend
jaar zullen twee bestuursleden hun functie neerleggen, dus als u onze vereniging een warm hart
toedraagt, dan vragen wij u of u tot het bestuur wilt toetreden. U kunt uw belangstelling kenbaar
maken door een mail te sturen naar svdwarres@gmail.com of door een bestuurslid te benaderen.
Tevens werd tijdens deze vergadering herhaald dat per 1 september aanstaande de contributie met
vijftig cent wordt verhoogd, zoals een aantal jaren geleden is afgesproken.

Bestuurszaken
Binnen het bestuur heeft een wisseling van bestuursfuncties plaatsgevonden. De functieverdeling is
vanaf nu als volgt:
Voorzitter - Berend Wijbenga - 058 256 2649
Secretaris - Jildou Wielinga - 06 3722 6190
Penningmeester - Dorret Weidema - 058 256 2758
Ledenadministratie - Marjan Houter - 058 - 843 1239
Algemeen lid - Menke Dijkstra - 058 256 3199
Algemeen lid - Akke Damstra - 06 4211 0224

Uitvoering
Op zaterdag 29 juni 2019 vindt onze uitvoering plaats in de sporthal van Oenkerk. Het
middagprogramma duurt van 17.00 uur tot 18.00 uur. Het avondprogramma begint om 19.00 uur en
zal tot ongeveer 21.30 uur duren. De entree bedraag vanaf 12 jaar drie euro per persoon. Noteer
deze datum al vast in uw agenda, want het belooft een spetterende uitvoering te worden. Meer
informatie volgt binnenkort via onze site.
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Trainingen/wedstrijden
Als lid bent waarschijnlijk actief bij één van onze sporten, maar het leek ons een goed idee in deze
nieuwsbrief u te informeren over andere takken van sport die binnen SV Dwarres beoefend kunnen
worden.
 Groepen – Marianna:
Jazzdans (woensdag 09.00 tot 10.00 uur)
Deze groep weet sport en gezelligheid goed te combineren, want naast bewegen is er ook tijd voor
gezelligheid: in december de jaarlijkse kerstkoffie in de hal van de sporthal en in mei is er een bezoek
gebracht aan een oud-lid in Wolvega met een wandeltocht in de Weerribben.
Bewegen op muziek (woensdag 10.00 tot 11.00 uur).
Deze groep wordt elk jaar kleiner en kan waarschijnlijk volgend jaar niet meer doorgaan. Als
afsluiting staat een gezamenlijke fietstocht op het programma met daarna koffiedrinken.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit het afscheid zijn van deze groep. Daarmee komt er na 30 jaar een einde
aan het bestaan van deze groep, tenzij SV Dwarres nog veel nieuwe aanmeldingen krijgt.
Perfect Pilates (donderdag 19.15 tot 20.15)
Ondanks dat de oefeningen niet voor iedereen even gemakkelijk zijn, wordt er altijd fanatiek gesport
door deze groep. De leden kunnen zelf invullen hoe zwaar ze de oefeningen voor zichzelf maken. Met
deze groep wordt ook tijdens de laatste les gefietst met als pauze koffie, fris of een borrel bij Jurjen
en Maaike in Oentsjerk.
Volleybal (donderdag 20.15 tot 21.00 uur)
Ook dit is een constante groep, waarvan de kern bijna altijd aanwezig is. Op donderdagavond 9 mei
werd de les door enkele bestuursleden onderbroken. Daar was een goede reden voor, want ons lid
Japke van der Naald was twee dagen daarvoor 80 jaar geworden. Dat was natuurlijk een felicitatie
waard, maar belangrijker nog is dat Japke deze maand maar liefst 60 jaar lid is van SV Dwarres en
haar rechtsvoorgangers. Vanaf nu is Japke erelid van onze vereniging.
 Ouder en kind gym en damesgym - Sjieuwke:
Ouder en kind gym
Op dit moment zijn er veel kinderen in dezelfde leeftijdscategorie die bezig zijn met het Nijntje
beweegdiploma. Daarnaast wordt er veel gezongen, naast het klimmen en klauteren op de
toestellen.
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Dames gym
Tijdens deze les wordt veel aandacht besteed aan grondoefeningen waarbij balans, buik-, rug- en
armspieren geoefend worden. Daarnaast wordt er veel gedaan om de lenigheid te bevorderen.
 Gymnastiek- en turngroepen – Annie en Gerrit
Selectieturnen 1 en 2, springgroep
Djoeke van Belle heeft zich geplaatst voor het FK-toestellen, voor sprong. Deze wedstrijd is op 29 juni
aanstaande.
Anke Damstra heeft op zaterdag 11 mei meegedaan aan het Fries kampioenschap turnen. Ze heeft
zich tijdens deze wedstrijd uitstekend laten zien met een knappe twaalfde plaats. Hierbij werd ze op
het onderdeel vloer derde en zesde op het onderdeel balk!

Recreatief gym
De kinderen hebben het erg naar hun zin tijdens de gymnastieklessen van Annie en Gerrit. Er wordt
hard getraind in een ontspannen sfeer.
 Jazzdans individueel - Vera
Dit seizoen hebben we weer een succesvol half jaar gehad bij jazz individueel. Op zaterdag 26 januari
2019 was er deelname aan de Open Friese Kampioenschappen jazzdans in Holwerd in verschillende
leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus: Myrthe Deinum (11/12B), Kim Westra (15+B),
Wianka Wienia (15+B) en Lysanne Deinum (18+A). Allemaal lieten ze mooie dansen zien op
zelfgekozen muziek. Kim Westra won in de categorie 15+ B-niveau de eerste prijs en mag zich
daardoor een jaar lang Fries Kampioen noemen. Ook promoveert zij met deze winst naar de Acategorie. Lysanne Deinum mocht ook een prijs in ontvangst nemen. In de categorie 18+ A-niveau
won zij de zilveren medaille. Het was weer een succesvol, leerzaam en gezellig seizoen!
 Dansgroepen - Vera
DanceKidz 6 t/m 15 jaar.
Aan het eind van vorig seizoen bestonden de jazzgroepen 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 13 jaar beide uit nog
maar twee danseressen. Hierdoor is er besloten de twee groepen samen te voegen en onder de
naam DanceKidz het nieuwe seizoen in te gaan. Er is hard gewerkt aan hun eerste groepsdans op het
nummer ‘Power’. Deze dans mocht de groep in januari als demo laten zien tijdens de Open Friese
Kampioenschappen jazzdans in Holwerd. Voor de meeste meisjes hun allereerste dansoptreden. Ze
deden het fantastisch en het publiek was zeer enthousiast.
JazzSelectie 16+.
Het kiezen van een geschikt nummer is elk jaar weer een uitdaging, maar ook dit jaar is het weer
gelukt om een mooie mix te maken van twee nummers. De groep heeft tijdens de lessen weer hard
gewerkt aan techniek, uitvoering, houding, lenigheid, kracht en expressie. Op 2 februari 2019 ging de
groep naar Harderwijk voor een oefenwedstrijd. Ze haalden mooie punten, maar eindigden helaas
net naast het podium op een 4e plaats. Op 6 april 2019 was er de Voorronde van de Nederlandse
Kampioenschappen jazz in Drachten. De groep heeft een heel mooie dans neergezet en de punten
verbeterd ten opzichte van de oefenwedstrijd.
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Vrijwilligers
Voor onze leden is het natuurlijk geweldig om mee te doen aan wedstrijden, maar bij de organisatie
daarvan komt wel het nodige kijken. Soms moeten toestellen uit een andere hal gehaald worden, de
zaal moet opgebouwd worden, iemand moet zorgen voor de catering tijdens de wedstrijd en na de
wedstrijd moet de zaal weer keurig worden opgeleverd. Het zou fijn zijn wanneer ouders ook een
deel van deze taken op zich willen nemen, voor, tijdens of na de wedstrijd. Vele handen maken
immers licht werk!

Grote Clubactie
Ook dit seizoen heeft SV Dwarres weer meegedaan aan de Grote Clubactie. De opbrengst hiervan
was € 1541,90. Onze vereniging heeft de inkomsten uit dergelijke acties zeker nodig en dankt
daarom iedereen die meegeholpen heeft aan deze actie.

Vakantierooster
30-05-2019 Hemelvaartsdag
10-06-2019 Tweede pinksterdag
01-07-2019 t/m 01-09-2019 Zomervakantie

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!

Meer Dwarres Nieuws
Kijk ook eens op onderstaande links:
Facebook
https://www.facebook.com/SVDwarres
Instagram
https://www.instagram.com/svdwarres/

