
Nieuwsbrief 12 april 2022

Dag allemaal!!

Sinds lange tijd kunnen we jullie een nieuwsbrief sturen 
zonder allerlei regels en afspraken met betrekking tot corona. 
Hoe super is dat. Laten we hopen dat dit zo blijft. 

Iedereen is weer enthousiast om te sporten, wat ook leidt tot 
vele aanmeldingen voor onze groepen. 

Super! #blijfbewegen.


Website SVA Clubactie Delta Fiber SVA 
Supersnel internet en extra inkomsten 
voor de club!

Zoals je misschien al hebt gehoord zijn er 
plannen voor een glasvezelnetwerk in onze 
regio. 

Overweeg je een glasvezelabonnement van 
Delta Fiber af te sluiten? 
Doe dat dan via SVA.
Zo kunnen wij met onze club maar liefst €50,- 
verdienen per inschrijving. 

Als je via onze unieke link je aanmeldt voor 
een glasvezelabonnement verdien je zelf ook 
nog eens €25,-

Onze link; SVA Delta 

Wil je weten wat glasvezel precies inhoudt en 
wat de aansluiting en een abonnement kost?
Kijk op https://www.deltafibernetwerk.nl/ of 
https://gavoorglasvezel.nl of loop eens binnen 
bij de shop van Delta Fiber in de Dijkstraat.
Mocht je in de shop een abonnement 
afsluiten, vergeet dan niet te vermelden dat je 
je via SVA aanmeldt.

Vertel het gerust door aan familie, vrienden en 
kennissen, want deze actie is niet alleen voor 
leden van SVA en incasseer die €25 aanmeld 
bonus!

Belangrijke data 

23 april  	 Wedstrijd selectie turnen Middelstum

	 	 	 Niveau 6, Niveau 7


15  april 	 Lessen Goede Vrijdag gaan door


18 april	 Geen les ivm  Pasen


19 april	 Kijkles Jazzdance en laatste les Erica 	 	
	 	 voor groep 1,2,3 


27 april	 Geen lessen ivm Koningsdag


30 april-8 mei	Geen lessen ivm meivakantie


9 - 13 mei	 Kijklessen bij alle groepen (behalve Jazzdance)


14 mei 	 Onderlinge wedstrijd selectie turnen


26 mei 	 Geen lessen ivm Hemelvaartsdag


21 mei 	 Verenigingsdag, Informatie volgt per mail


15 juli 	 	 Start zomervakantie


Jaarvergadering 9 mrt j.l. 
Een officiële terugblik heeft plaatsgevonden naar de stand 
van zaken, secretarieel en financieel.

De administratie en begroting zijn goedgekeurd en we zijn 
overeengekomen om dit jaar geen contributieverhoging door 
te voeren ter compensatie voor het afgelopen jaar.


Erica Bielsma 
Tot onze spijt moeten wij mededelen dat juf Erica stopt met 
het lesgeven van onze kleinste dansers. Erica jaagt haar 
droom achterna en gaat in opleiding tot politieagent. De 
groepen die het betreft hebben hiervan mail ontvangen.

 

Er is vervanging geregeld tot de zomervakantie en de lessen 
worden overgenomen door Kikki Ligthart. 


Welkom Kikki bij onze vereniging en heel veel succes met je 
lessen!

http://svappingedam.webklik.website
http://aklam.io/88S62c
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/owmwrkoap7/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/2vhbswthrh/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq


De eerste turnwedstrijd zit er weer op! 
2 1/2  jaar heeft het geduurd eer er weer een wedstrijd geturnd mocht 

worden. 

Corona heeft toch wel alle leuke dingen on hold gezet.


Afgelopen zaterdag 26 maart was het weer zover. 

Er werd met spanning naar uitgekeken. 


Zelfs die ochtend was de spanning bij de meiden te voelen.

De sfeer onderling was fantastisch en de turnsters beloonden zich regelmatig met een high 

five als er een oefening klaar was. 

Er werd geturnd door de meiden van;


jeugd, niveau 5 en junioren, supplement G en H


De turnsters zelf hebben een verslag geschreven, welke 
hieronder geplaatst :-) 


Dank daarvoor super leuk!


Volgende wedstrijd is 13 april voor niveau 6.

“ We vonden het een leuke ervaring na 3 jaar 

en we hebben er van genoten”

Groetjes Akia, Nora en Indy



“Het was een spannende wedstrijd omdat we heel lang geen wedstrijd hebben gehad!

En heel veel trainingen hebben gemist. maar het was heel gezellig met elkaar. en om 

weer even ergens te laten zien wat je kan. We vonden het ook leuk dat het individu en 
een teamwedstrijd was. Vloer was wel een van de leukste onderdelen omdat dat op 

muziek moet en je lekker kan dansen. we hebben ons best gedaan. 


En vonden het superleuk!”


Groetjes Yenthle, Anouk, Lotte, Lisa, Sophie





