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Jaarverslag N.G.V. over 2017
Bestuur
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 7x vergaderd.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: vacant
Penningmeester: Betsy Bartelink
Secretaris: Sonja Grooters
Bestuurslid: Ursula ten Hoopen (ledenadministratie)
Bestuurslid: Jeannette Mol
Het aantal leden is iets minder geworden: circa 325 leden.(2016: 350)
Lessen en leiding
De ouder en kind lessen worden verzorgd door Adrianne Brouwer en Imelda Tenhagen. Er is veel
belangstelling voor deze lessen.
Nijntje beweeglessen (voor groep 1 en 2) worden gegeven in Neede door Lavinia Kosters en in
Rietmolen door Imelda en Mayelle Tenhagen.
Gymlessen worden verzorgd door Adrianne Brouwer en Lavinia Kosters in Neede, door Birgitt
Scharenborg in Noordijk en door Imelda en Mayelle Tenhagen in Rietmolen. Birgitt heeft in mei
wegens gezondheidsredenen de lessen moeten stoppen. Deze zijn overgenomen door verschillende
personen en uiteindelijk heeft Birte Kleine deze lessen voor vast overgenomen.
Het recreatief turnen wordt gegeven door Lavinia Kosters.
De turnlessen worden verzorgd door Lavinia Kosters, Jeanet van Arragon en Ellen Tijert. Jeanet van
Arragon is gestopt in oktober. Roxanne Geurink geeft sinds oktober de turnlessen samen met Ellen en
Lavinia.
Bo Sleebos geeft dansles aan drie verschillende leeftijdsgroepen. Ivm te weinig deelname, is besloten
de oudste groep op te heffen, zodat er nu twee groepen moderne dans krijgen. Een groep met
kinderen van groep 3 tm 5 en een groep met kinderen vanaf groep 6 en ouder
Trampolinespringen wordt gegeven door Adrianne Brouwer aan twee groepen: vanaf 8 jaar en vanaf
13 jaar.
De lessen trimgroepen en bodyfit voor volwassenen vanaf 55 jaar en ouder worden verzorgd door
Adrianne Brouwer en Elly van Renswou (januari 2018 Mayelle Tenhagen) (Rietmolen).

Juryleden
Lisette Waanders en Mariël Stokkers hebben verschillende wedstrijden gejureerd.

Activiteiten
Op 11 maart is de turnwedstrijd in Doetinchem georganiseerd door de NGV.
Op 26 april is een grootse Apenkooi gehouden in het Spilbroek van 2x een uur.
23 juni zijn er onderlinge wedstrijden gehouden voor het turnen en voor recreatief turnen..
24 juni is het nijntje Beweegfeest geweest in de Spilbroekhal.
Op 7 oktober en 25 november zijn de turnsters naar de zaal in Almelo geweest.
Op 25 november is de springgroep ook mee geweest naar de turnhal in Almelo.
Op 24 oktober was er trampolinespringen in het zwembad: de vloer van het zwembad stond omhoog,
zodat de aanloop over de bodem van het zwembad gemaakt kon worden. Vervolgens kwam je na de
sprong in het water terecht. Een groot succes! Deelname 300 kinderen.
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Beleids- en bestuurszaken
De NGV is al enkele jaren op zoek naar een voorzitter. Er zijn gesprekken geweest, maar een
voorzitter is (nog) niet gevonden. Op de site en in de nieuwsbrieven wordt aangegeven dat we op
zoek zijn naar een voorzitter..
Erwin Eijsink, bestuurslid, heeft begin 2017 aangegeven te willen stoppen met de ledenadministratie.
De ledenadministratie is na de jaarvergadering overgenomen door Ursula ten Hoopen.
Dirk Otten werkzaam bij de KNGU heeft met het bestuur gesproken over hoe je een pedagogisch
veilig sportklimaat kunt stimuleren. Er is gesproken over de organisatie binnen de NGV: een platte
organisatie waarbij de leiding veel organisatorische taken rondom activiteiten op zich neemt. Het
bestuur kan zich hierdoor met beleidsmatige zaken bezig houden.
Het innen van de contributie is iets gewijzigd: de verenigingscontributie wordt maandelijks geïnd, de
bondscontributie vindt per kwartaal plaats.

VOG verklaring
Er is voor alle bestuursleden en leiding een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) afgegeven.

Cursussen
Adrianne is samen met Birgit naar een cursusavond geweest in Almelo over coaching van kinderen
met autisme.

Eigendommen/aanschaf materialen
Jaarlijks worden alle materialen gekeurd. Naast de materialen die standaard in de gymzalen aanwezig
zijn, heeft de NGV ook een aantal materialen in eigen beheer. Deze worden meegenomen tijdens de
keuring.
Oranjelaan: houten tumblingbaan (gerepareerd door Boasan aug 2016), rode springplank, groene balk
(hoes vervangen juni 2016), 6 matjes, spanbrug, pegasus, plankoline, afgekeurde lange mat, blauwe
blok, dynabands, 12 fitness matjes (vervangen feb 2017), muziek installatie
Noordijk: Muziek installatie
Dumasweg; grote trampoline, dikke blauwe soft mat, muziek installatie, dynabands, ander klein
materiaal
In de zaal aan de Dumasweg ontbrak materiaal dat standaard in de gymzaal aanwezig hoort te zien.
Adrianne heeft een lijst opgesteld van de ontbrekende materialen. Deze zijn door de gemeente
aangeschaft.
Spilbroek:12 grote fitness ballen, opblaasbare tumblingbaan (gerepareerd door Bosan aug 2016), veel
klein materiaal (ouder/kind-kleuter groepen) , dynabands, muziek installatie (nieuw aangeschaft mei
2016)
Sponsoring
In 2017 is het aantal sponsoren voor onze website stabiel gebleven.
Deelname aan sponsoractie ‘Hart voor de Achterhoek’ van de Rabobank. Er zijn filmpjes gemaakt,
veel PR geweest dmv het verspreiden van flyers, fb berichten, mail en berichten op de site. Door
middel van stemmen krijgt elke vereniging die deelneemt aan deze actie een bepaald percentage uit
de ‘schenkingspot’. Deze actie leverde de NGV €1249,- op en de orginaliteitsprijs voor het filmpje
leverde €250,- op. Van dit bedrag willen we een airtrack aanschaffen. Er wordt gekeken wat de beste
aankoop zou kunnen zijn.
Wormgoor Vuurwerk actie: 15 december 10% van het bestelde bedrag gaat naar de vereniging die
wordt opgegeven door de koper.
Correspondentie
Er is een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag of de NGV in aanmerking zou kunnen komen
voor een extra subsidie t.a.v. de stijgende organisatiekosten. Met het opheffen van Club Vooruit stelt
de gemeente subsidie beschikbaar in de vorm van een eenmalige ‘aanjaagsubsidie’ voor het
bijhouden van de administratie door een marktpartij. Een eenmalige subsidie, ivm het opheffen van
Club Vooruit, is in een herhaald verzoek, door de gemeente toegekend.
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PR
Adrianne Brouwer is door Annie Bruntink opgegeven als clubheld van de NGV. Çlubheld’ is een
wedstrijd georganiseerd door de landelijke dagbladen. Na een stemperiode en de nodige PR werd ze
eerste in de regio van de Tubantia. Hiermee kwam ze in de landelijke finale terecht. Met 20 personen
zijn we afgereisd naar Zeist. Dit heeft niet alleen Adrianne, maar ook de NGV een positieve ‘boost
’gegeven.
N.G.V. heeft een eigen facebook pagina (ngvneede) en twitteraccount (@ngvneede1). Daarnaast is er
natuurlijk onze website; www.ngvneede.nl.
De website is in 2017 vernieuwd, de oude site werd niet meer ondersteund.Het fotoalbum is
gearchiveerd en hierdoor on-line goed te doorzoeken.
Via deze media wordt veel informatie verspreid. Ook foto’s van activiteiten, lessen en wedstrijden kunt
u hier terugvinden.
Leden ontvangen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Daarin is te lezen welke activiteiten op de
kalender staan en worden eventuele wijzigingen toegelicht.
In het begin van het schooljaar worden tijdens de sportweek strippenkaarten uitgedeeld. Dit geeft de
mogelijkheid om 5x keer tot december gratis deel te nemen aan een les.
In het zwemdiploma komt een strippenkaart waarmee kinderen een aantal keer gratis kunnen
meedoen met de kleutergym.
IIn de plaatselijke kranten (Tubantia, Achterhoek Nieuws, Berkelland Nieuws) zijn regelmatig berichten
verschenen over turnwedstrijden, nijntje Beweegdiploma, kleutergym, pietengym enz.
Sonja Grooters
secretaris
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