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Nieuwsbrief juli 2019
Dit is de derde en laatste nieuwsbrief van dit sportseizoen waarin SV Dwarres terugkijkt op een
sportief jaar. De lessen zijn inmiddels gestopt en vaak afgesloten met een leuke activiteit, zoals
fietsen door de Trynwalden of onze bekende spelletjesmiddag voor de jeugd. Natuurlijk kijken we in
deze nieuwsbrief ook terug op onze uitvoering.
Het bestuur hoopt dat alle leden volgend jaar opnieuw 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 2 september. Elders op onze website vindt u het lesrooster.
Ten slotte wensen bestuur en leiding u allemaal al vast een fijne en sportieve vakantie!
Bestuur en leiding SV Dwarres

Nieuwe tarieven
De maandelijkse contributie van SV Dwarres is per 1 september 2019 als volgt:
Kleuters (groep 1 en 2): € 14,50
Leden jonger dan 16 jaar: € 14,50
Leden ouder dan 16 jaar: € 18,00
Leden selectieturnen (alle leeftijden): € 24,00
Gymnastiek peuters / ouder en kind: € 15,00
Springuur: € 14,00 of € 8,50 wanneer het de 2e sport is bij Dwarres
Cursus Perfect Pilates(12 lessen): € 75,00 of maandelijks een heel seizoen € 16,50
Cursus Jazzdans senioren (12 lessen): € 75,00 of maandelijks een heel seizoen € 16,50
Jazzdance Individueel: € 75,00 voor leden en voor niet leden: € 100,00
(maand september t/m januari, +/- 17 trainingen van een uur)
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
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
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Uitvoering
Contrast was het thema van de tweejaarlijkse uitvoering van onze sportvereniging die op zaterdag 29
juni plaatsvond in de sporthal van Oenkerk. In deze snikhete sportzaal werd vanaf vijf uur een
spetterend programma opgevoerd waarbij dit thema op zeer veel verschillende en verrassende
manieren werd uitgewerkt. Elders op onze site heeft u al een uitgebreid verslag kunnen lezen over
deze uitvoering, maar hier volgen nog een paar hoogtepunten.
De muziek van Michael Jackson met het nummer Black and White speelde een grote rol in deze
uitvoering. De kleuters van groep 1-2 kwamen als herfstblaadjes door de zaal dwarrelden en selectie
1 kwam verkleed als Zomersnorkels. De DanceKidz traden voor het eerst voor een groot publiek op
en de middag werd afgesloten met de Kabouterdans.
Het avondprogramma kende maar liefst vijftien acts verdeeld over turnblokken en jazzblokken,
waarbij ook solo gedanst werd door Myrthe Deinum en Lysanne Deinum.
Het laatste optreden was van JazzDemo 13+. Op indrukwekkende manier hebben ze het thema 4 en
5 mei uitgebeeld, met daarin een aantal passende stiltes. Na afloop van dit nummer volgde een
daverend applaus.
Het publiek was steeds onder de indruk van het kunnen van onze sporters en zij werden dan ook
getrakteerd op een welverdiend applaus.

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.

Vakantierooster 2019-2020
02-09-2019 Start seizoen 2019-2020
21-10-2019 t/m 25-10 2019 Herfstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020 Kerstvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020 Voorjaarsvakantie
10-04-2020 t/m 13-04-2020 Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
25-04-2020 t/m 03-05-2020 Meivakantie
21-05-2020 Hemelvaartsdag
01-06-2020 Tweede pinksterdag
24-06-2020 Spelletjesmiddag Oenkerk
29-06-2020 t/m 24-08-2020 Zomervakantie
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Nieuwe bestuursleden
Regelmatig vraagt het bestuur aan leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Ook nu weer,
want twee bestuursleden hebben te kennen gegeven dat zij zullen stoppen aan het eind van dit
seizoen. Vandaar dat we weer 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.

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

