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Dag Leden van SVA, 

Het bestuur van SVA bestaat uit 3 personen. 

Wij stellen ons even voor;


Vronie Brok | penningmeester | fulltime boer op het veebedrijf Brok in Appingedam.


Heleen Schuringa | secretaris | werkzaam bij de Gamma | een eigen bedrijf Yency.


Siebylla Oorburg | voorzitter | tijdelijk jazzjuf | zorgcoördinator afdeling Verloskunde van 
het Martiniziekenhuis. 


Vol enthousiasme zetten wij ons vrijwillig in voor onze verenging. 

Hier hebben wij wel hulp bij nodig, aangezien onze week ook maar 7 dagen heeft :-)

We hebben hulp nodig bij:

-	 Klaarzetten en opruimen kerstuitvoering jazzdance op 13 dec a.s.

-	 Uitdelen traktaties komende decembermaand

-	 Iemand die het leuk vindt om onze socials bij te houden 

-	 Klaarzetten en opruimen uitvoering 1 april 2023

-	 Helpen bij de “steun onze vereniging acties”

Een groepje die gezamenlijk bij al deze punten kan helpen zou helemaal top zijn. 


mail ons; svaappingedam@live.nl 

Regelmatig horen wij dat we moeizaam telefonisch bereikbaar zijn. Dit is heel goed 
mogelijk, wij werken overdag en hebben ons gezinsleven en sport en sociaal leven in de 
weekenden en avonden. 

Mail beantwoorden wij altijd zo snel mogelijk en is dus de beste stap om ons te bereiken 
of probeer het telefonisch nog een keertje.

Save the date 
13 dec 	 	 kerstuitvoering jazz

26 dec-6 jan  	 kerstvakantie

1 april 2023 	 uitvoering 

http://svappingedam.webklik.website
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Wijziging Gymzaal Oling 
Er zijn tijdelijke wijzigingen (ivm het 
versterken van de gymzaal Oling) in het 
rooster. Helaas blijft dit minimaal tot 
januari van kracht.

Leden die hierdoor niet naar les kunnen 
komen zullen gecompenseerd worden in 
de contributie. Mocht je nog niet 
gecompenseerd zijn, je kan je per mail 
melden bij ons.


Grote Clubactie, ook dit 
jaar! 

Voor informatie over onze vereniging verwijzen wij jullie naar 
onze website  

Website SVA

Het gaat heel erg goed met de verkoop, 
maar  hopelijk zetten jullie je nog in om 
de opbrengst van vorig jaar te 
verbeteren!


De 2 beste verkopers belonen wij 
met een bon van de Intertoys! 

Tulpenbollen actie 
Vorige week zijn alle zakjes met 
tulpenbollen uitgedeeld in de lessen.

 


Nieuwe jazzdocenten 
Na de zomervakantie hebben wij geen 
nieuwe jazzdocent kunnen vinden 
voor de jazzdance lessen van onze 
kidsdance en jazzgroepen 2 en 3. 

Met veel plezier worden de lessen nu 
gegeven door Yenthle Kuizenga en 
Siebylla Oorburg. Yenthle danst al 
jaren bij SVA en Siebylla heeft een tijd 
geleden jaren lang lesgegeven.


http://svappingedam.webklik.website
https://www.youtube.com/watch?v=scRvcb9-tk4
https://svappingedam.nl/


Belangrijk bericht over de 
facturatie

Bij SVA innen we aan het begin van ieder 
kwartaal contributie (januari, april, juli en oktober). 
U betaalt dus iedere keer evenveel ongeacht het 
aantal lessen dat u dat kwartaal volgt. De 
contributie bestaat uit een verenigingscontributie 
en de verplichte KNGU-contributie. De KNGU-
contributie dragen wij volledig af. 
Betaling kan via automatische incasso, een 
betaalverzoek (Ideal) of eventueel 
bankoverschrijving. Automatische incasso heeft 
onze voorkeur. Indien u over wil stappen naar 
automatische incasso, verzoeken wij u een mail 
te sturen naar: svaappingedam@live.nl. 
Bij beëindiging van uw lidmaatschap geldt een 
opzegtermijn van een maand uitgaande van de 
eerste dag van de maand. 

Groet van uw penningmeester, 
Vronie Brok

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

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 

https://www.deltafibernetwerk.nl/ of https://
gavoorglasvezel.nl

Juryleden gezocht 
Ook voor komend seizoen zoeken wij nog een 
enthousiaste ouder of kennis die de jurycursus 
zou willen doen van de ` KNGU en te jureren 
namens onze verenging bij de wedstrijden.

Om te kunnen jureren hoef je niet zelf geturnd te 
hebben, maar interesse is voldoende. 

de jurycursus is gratig, het vraagt alleen om inzet 
en tijd.

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
https://dvc-appingedam.email-provider.nl/link/mub2k8fvyb/hcg53vr6uj/2vhbswthrh/xqlcjwyyi3/kqsbgppvhq
mailto:svaappingedam@live.nl

