Nieuwsbrief januari 2020
SVS Gym & Dans
Aan onze leden en ouders/verzorgers,
Nieuws
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de gang van zaken en over veranderingen/nieuwtjes binnen
onze vereniging.
Algemene ledenvergadering
Daarnaast willen wij uw aandacht vragen voor de algemene ledenvergadering die op 2 maart 2020 zal
plaatsvinden in de Lindenboom. De ledenvergadering start om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering kunnen
leden meepraten en hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan.
De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen over 2019
3. Financieel Jaarverslag 2019
4. Wisseling bestuursleden
5. Kascommissie
6. Rondvraag
7. Afsluiting
We hopen op een mooie opkomst!
Nog één bestuurslid gezocht!
Het bestuur vervult op vrijwillige basis vele taken om de vereniging draaiend te houden. Dat is leuk werk! Het
bestuur is een enthousiaste groep mensen die zelf dansen of van wie de dochter/zoon bij SVS danst. Om de
taken nog beter te kunnen verdelen zijn wij op zoek naar nog één bestuurslid. Lijkt het je wat om je voor
deze mooie vereniging in te zetten, neem dan contact met ons op via de mail of bel met onze voorzitster Dinie
Westerhuis (06-10467082).
Optredens
Het seizoen is inmiddels al bijna halverwege en er is hard getraind voor de eerste optredens tijdens de
Voorsterdansdagen op 18 en 19 januari jl. De groepen 3, 4 ,5 en 6 (onder leiding van Rida Scott) en Tieners 2
en 3 (onder leiding van Anouk de Ruiter) hebben prachtig gedanst! Het was een geslaagd dansweekend!
Inmiddels wordt er natuurlijk al weer geoefend voor de volgende optredens.
Naderende optredens
8 februari 2020, Oost Nederlandse Kampioenschappen (ONK), Almelo
Hieraan zullen de A, B, C en D-selectie deelnemen. Verdere info volgt via de mail voor de betreffende
groepen.
1 maart 2020 Deventer Open Podium, Schouwburg Deventer
Hieraan zullen de groepen 1-2 en Tieners 4 deelnemen. Verdere info volgt via de mail voor de betreffende
groepen.

8 maart 2020, (proef)wedstrijd NK Jazz, Nieuwegein
Hieraan zullen de A, B, C en D-selectie deelnemen. Verdere info volgt via de mail voor de betreffende
groepen.
17 mei 2020, Dance2Twello, Twello
Hieraan zullen de groepen 3, 4, 5 en 6 deelnemen. Verdere info volgt via de mail voor de betreffende
groepen.
Plek vrij in verschillende groepen
In verschillende groepen is nog plek voor nieuwe leden. Dus: vraag je vrienden, vriendinnen, buurmeisjes,
neefjes of ze belangstelling hebben. Ze mogen altijd een keer meedoen om te zien of jazzdans iets voor hen
is en ze daadwerkelijk lid willen worden.
Bij de damesgroep (gymnastiek) op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur is nog ruimte voor nieuwe leden.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u altijd vrijblijvend één les meedoen. De exacte lestijden vindt u op onze
site: www.svs-gym-jazz.nl en voor aanmelden voor een proefles kunt u mailen naar svs-gym-jazz@live.nl
Leidsternieuws
Wij zijn op zoek naar een nieuwe leidster voor de Hip Hop groep. Na de tijdelijke inzet door Kaylee was
Sefanja vol enthousiasme als leidster begonnen. Helaas bleek dit al gauw niet te combineren met haar
(veranderde) lestijden van haar opleiding. We hopen snel een nieuwe leidster te hebben gevonden, zodat de
hip hop groep weer van start kan! U kunt ons daarbij helpen door onze oproep op Facebook en Instagram te
delen en mocht u in uw netwerk of omgeving iemand kennen die geïnteresseerd is, laat het ons dan via de mail
weten. Alvast bedankt!
Sanne Westerhuis verzorgde de techniektrainingen aan de C-Selectie. Vanwege een stage in het buitenland,
zal zij hiermee stoppen. Rida Scott zal de trainingen overnemen.
Bondscontributie
Zoals elk jaar, zal er ook dit jaar begin februari de bondscontributie voor de KNGU voor 2020 worden geïnd
via automatische incasso. De jeugdleden t/m 15 jaar betalen €22,60. Leden van 16 jaar en ouder betalen
€27,80.
LET OP: dit betekent dat er in februari twee keer contributie wordt afgeschreven. Begin februari de
bondscontributie en einde van de maand de reguliere contributie.
Contributieverhoging m.i.v. maart 2020
Ook wij ontkomen helaas niet aan een geringe verhoging van de maandelijkse contributie. Alle partijen
waarmee wij samenwerken hebben ook voor het komende jaar hun prijzen verhoogd.
Lessen van SVS gymnastiek & jazzdance
Contributiebedragen per maand van maart 2020 t/m februari 2021
Les van 1 uur
t/m 15 jaar (junior)
Vanaf 16 jaar (senior)

1 les per week
€15,38
€18,96

2 lesuren per week
€23,10
€28,48

3 lesuren per week
€30,88
€37,81

Selectieles van 1½uur
t/m 15 jaar (junior)
Vanaf 16 jaar (senior)

1 les van 1½ uur
€23,10
€28,48

Volgende les
€30,88
€37,81

Volgende les
€37,30
€47,30

Een overzicht van de contributies per maand vindt u ook op onze site www.svs-gym-jazz.nl

4 lesuren per week
€37,30
€47,30

Facebook en Instagram
SVS gaat met haar tijd mee en is ook actief op Facebook en Instagram. We willen zo onze vereniging graag
aan iedereen laten zien. Like en deel onze berichten! Belangrijke informatie blijven we via de SVS-mail
communiceren.
Afmelden voor de lessen
We gaan er vanuit dat onze leden elke les aanwezig zijn, maar in geval van ziekte of andere gegronde reden,
verwachten we van hen dat zij zich afmelden. Dit is voor de leidsters wel zo prettig. Afmelden is alleen
mogelijk via onze SVS-mail. Dit wordt dan zo snel mogelijk doorgegeven aan de betreffende leidster(s).
Vragen voor de leidster
Het gebeurt regelmatig dat ouders een vraag hebben voor de leidster. Wij verzoeken u vriendelijk deze
vragen zoveel mogelijk via onze mail te stellen, zodat de leidster haar tijd aan de kinderen kan besteden en
de lessen op tijd kunnen beginnen. Het is handig als u in de mail de naam van uw kind en de groep waarin
hij/zij danst vermeldt. U krijgt dan via de mail antwoord en indien nodig belt de leidster u om één en ander
mondeling te bespreken (of om een afspraak te maken).
Kijklessen en vrije dagen
Op onze site staat weer het nieuwste lesrooster. We hanteren voor basisschoolleerlingen in principe de
schoolgroep bij de indeling in onze lesgroepen. Tevens volgen wij de schoolvakanties van de basisscholen in
Schalkhaar. Tijdens deze schoolvakanties zijn er geen lessen bij SVS.Op onze site is te zien wanneer de
vakanties en de lesvrije dagen zijn.
In dit seizoen, worden alléén in de week voorafgaand aan de herfst-en meivakantie kijklessen georganiseerd
bij alle groepen. Bij de kijklessen mogen ook vriendjes, vriendinnetjes en andere geïnteresseerden meekomen
met de leden om samen te dansen! Hierdoor kunnen ze laagdrempelig meedoen en bekijken of ze het leuk
vinden om lid te worden.
In- en uitschrijven
Graag informeren we u nogmaals over de procedure omtrent het in- en uitschrijven bij onze vereniging. Dit
dient te gebeuren via in- en uitschrijfformulieren. Deze zijn te downloaden via onze site svs-gym-jazz.nl
U vindt de formulieren onder het tabblad “lidmaatschap”. Opzegging dient via een speciaal
uitschrijfformulier te gebeuren. Het is slechts twee maal per jaar mogelijk om het lidmaatschap te
beëindigen; per 1 januari of per 1 juli. Dit is om de continuïteit in de groepen te kunnen waarborgen.
Het is immers erg vervelend voor leidster en groep, als er intensief getraind is voor een optreden en er
opeens verschillende dansers wegvallen.
De formulieren kunt u invullen en per e-mail versturen. U kunt géén formulieren ophalen en inleveren bij de
leidsters.
Wij vragen u om eventuele wijziging van uw adres, telefoonnummer, rekeningnummer en/of e-mailadres door
te geven via een mail naar svs-gym-jazz@live.nl.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SVS Gym & Dans
Mailadres SVS:
Website:

svs-gym-jazz@live.nl
www.svs-gym-jazz.nl

