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Lessen en leiding
De verantwoordelijkheid voor de selectie is in handen van Diana Kamperman. Zij is echter gestopt met
lesgeven op de vrijdagavond vanwege haar andere werkzaamheden. Jeanet van Arragon heeft die
lessen overgenomen. Diana en Jeanet worden ondersteund door Ellen Tijert en Lavinia Kosters.
Een 4-tal ouders van turnsters hebben aangegeven een jurycursus te willen volgen, zodra deze
cursus in de regio wordt gegeven. Nieuwe juryleden zijn hard nodig om het voor de selectie mogelijk
te maken aan wedstrijden deel te nemen.
In september is Lavinia Kosters gestart met een groep recreatief turnen. Deze groep is bedoeld voor
kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 10 jaar, die (nog net) niet het niveau van de selectie halen,
maar wel graag willen turnen. Er is veel belangstelling. De groep telt inmiddels 18 meisjes.
Het geld dat we gewonnen hebben met het Rabofonds in 2013 is besteed. Er is een prachtige
(wedstrijd) trampoline aangeschaft. Deze trampoline staat in de gymzaal aan de Dumasweg.
In september is Adrianne Brouwer gestart met een groep trampoline springen. Naast de springgroep
kunnen ook andere groepen die in deze gymzaal trainen gebruik maken van de trampoline.
e
Inmiddels is de belangstelling voor het trampoline springen zo groot dat er een 2 groep is gestart; 1
groep v.a. 8 jaar en 1 groep v.a. 13 jaar, totaal 20 kinderen. Het aantal is te groot voor 1 groep. Maar
m.n. de groep v.a. 8 jaar kan er nog wel wat leden bij gebruiken.
Dit heeft wel tot gevolg gehad dat de gymgroep van meisjes 13 jaar en ouder is opgeheven. Bijna alle
meisjes uit die groep zijn overgestapt naar de springgroep.
Voor de leiding zijn t-shirts aangeschaft. Deze kunnen gedragen worden tijdens activiteiten
(wedstrijden, uitvoering) van N.G.V. Dit om de herkenbaarheid te verhogen. Voor de hulpleiding zijn
ook wat shirts aangeschaft. Deze worden voor diverse activiteiten beschikbaar gesteld, zodat ook zij
zichtbaar zijn als (hulp) leiding van N.G.V.
Mayelle Tenhagen heeft de KSS Gymnastiek leider niveau 3 cursus afgerond. Zij mag nu zelfstandig
les geven. Na haar examen heeft ze van het bestuur uiteraard de felicitaties en een aardigheidje
ontvangen.
Nikki Jeanson, Silke Kosters en Kyra Klanderman hebben de assistenten cursus gevolgd. Nikki en
Silke hebben deze inmiddels met goed gevolg afgesloten.
Hetty Harderwijk heeft aangegeven te willen stoppen met haar lessen. Het wordt te vermoeiend voor
haar. De groepen hebben afscheid van haar genomen en namens het bestuur is Henny Lodeweeg
aanwezig geweest. We bedanken Hetty voor haar jarenlange inzet voor N.G.V. Haar lessen zijn
overgenomen door Adrianne Brouwer.
In Noordijk hebben we wat wisselingen gehad m.b.t. de leiding. Inmiddels geeft Birgit Scharenborg
daar al enige tijd, tot grote tevredenheid, les. De groep in Noordijk is niet groot, maar redelijk stabiel.
Turnwedstrijden
De selectie heeft deelgenomen aan verschillende wedstrijden. Maar liefst 12 meisjes hebben de finale
van hun divisie gehaald in mei. Ook in de finale is goed geturnd.

NGV Neede │ Wolfersweg 9 │7161 WR Neede │tel. 0545-292188
e-mail: info@ngvneede.nl │internet: www.ngvneede.nl │facebook; ngvneede │ twitter: @ngvneede1

Needse
Gymnastiek
Vereniging

Beweegdiploma
Imelda Tenhagen, Mayelle Tenhagen en Lavinia Kosters hebben de scholing ‘nijntje Beweegdiploma’
van de KNGU gevolgd. Dit biedt kinderen t/m 6 jaar de mogelijkheid 2 beweegdiploma’s te halen.
N.G.V. heeft het speciale nijntje Beweegdiploma keurmerk aangevraagd en gekregen bij de KNGU.
De KNGU stelt hiervoor lesmateriaal beschikbaar. De lessen wordt geïntegreerd in de lessen ‘ouder &
kind’ en ‘kleutergymnastiek’. Lavinia geeft deze lessen ook op de Kisveld school.
In 2016 zal voor het eerst het examen voor de kinderen worden afgenomen.
Activiteiten
Tijdens de jammarkt heeft de turnselectie een demonstratie gegeven op de tumblingbaan, op straat,
voor de Blokker. Het was een spectaculaire demonstratie met veel publiek.
Tijdens de opening van het centrum zijn er 2 demonstraties gegeven op het oude marktplein. De
wedstrijdtrampoline is daar geplaatst en een aantal leden van de springgroep hebben daar laten zien
wat ze op de trampoline kunnen.
De meiden van de dansgroepen van Niels Gordijn hebben meerdere keren een dans demonstratie
gegeven. Iedereen was erg enthousiast en er was veel publiek.
Op 23 mei is er een onderlinge wedstrijd gehouden. Dit jaar is het een keer anders aangepakt dan
voorgaande jaren; de wedstrijd is ‘NGV4Fun’ genoemd.
Voor alle jeugdleden v.a. groep 3 waren er behendigheidsspelen in wedstrijdvorm in de Spilbroekhal
opgezet. Voor alle spelen werden gymnastiektoestellen en gymattributen gebruikt. De kinderen waren
enorm fanatiek, hadden veel plezier en wilden allemaal winnen. Vooral bij de jongere kinderen was de
tribune ook flink gevuld met enthousiaste ouders.
Het was een zeer geslaagde dag.
Vlak voor de zomervakantie stond nog een leuke activiteit gepland in de Needse berg voor alle
kinderen v.a groep 1 (4 jaar); N.G.V. speelt buiten.
Vanwege de hoge temperaturen op die dag achtten we het echter niet verantwoord in de kuil allerlei
spelletjes te doen. De activiteit is daarom afgezegd.
In de herfstvakantie heeft deze activiteit alsnog plaatsgevonden. Er is een levend ganzenbord
georganiseerd. Vele enthousiaste kinderen hadden een geweldige middag. Complimenten aan de
organisatie. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Sponsoring
In 2015 is het aantal sponsoren voor onze website stabiel gebleven.
I.s.m. Elite Salades is een BBQ-actie opgezet. Zowel Elite als N.G.V. waren zeer enthousiast. Er zijn
maar liefst 738 BBQ-pakketten verkocht. Een aantal volwassen leden, leiding en bestuursleden zijn op
vrijdagavond een aantal uren bezig geweest, onder deskundige leiding van Elite medewerkers, de
pakketten in te pakken, zodat ze de dag voor Vaderdag bezorgd konden worden. Dit heeft N.G.V. een
flink bedrag opgeleverd. Zeer welkom als aanvulling op de clubkas.
VOG verklaring/Veilig sportklimaat
Inmiddels is er voor alle bestuursleden en leiding een VOG-verklaring (Verklaring Omtrend Gedrag)
afgegeven. We hebben Annemarie Kouters bereid gevonden om als vertrouwenspersoon op te treden
voor de NGV.
Herziening statuten N.G.V.
Notaris Kraayenhof heeft, geheel gratis, de statuten van de N.G.V. bekeken en daar waar nodig van
een update voorzien. De herziene statuten staan in de algemene ledenvergadering van 13 april 2016
op de agenda.
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Social media
N.G.V. heeft een eigen facebook pagina (ngvneede) en twitteraccount (@ngvneede1). Daarnaast is er
natuurlijk onze website; www.ngvneede.nl.
Via deze media wordt veel informatie verspreid. Ook foto’s van activiteiten, lessen en wedstrijden kunt
u hier terugvinden.
Jeannette Mol
(interim) secretaris
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