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Beste (ouders/verzorgers van) leden,
Door middel van de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze
vereniging.
Trampoline springen
Trampoline springen is in korte tijd heel populair geworden. De groep is zo groot geworden, dat we
hebben besloten de groep te splitsen.
Hierdoor is het ook mogelijk geworden de leeftijd wat te verlagen.
De lessen zijn nu als volgt: 18.00 – 19.00 uur v.a. 8 jaar. 19.00 – 20.00 uur v.a. 13 jaar. De lessen
worden gegeven in de gymzaal aan de Dumasweg.
Fundance mini
Ook voor jongere kinderen, vanaf 3,5 jaar, is er dans bij N.G.V.
Op zaterdagochtend, van 09.15 – 10.00 uur is er Fundance mini in de gymzaal aan de Dumasweg. Dit is
bedoeld voor kinderen in groep 0 t/m 3 van de basisschool. De kinderen die meedoen zijn erg
enthousiast en willen er best nog wat dansertjes bij. Vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte
uitgenodigd om een keer mee te doen. Misschien vinden ze het wel zo leuk dat ze willen blijven!
Sinterklaas
In verschillende lessen is aandacht besteed aan het Sinterklaasfeest.
In Rietmolen was er een gezellige Sinterklaasochtend, samen met de voetbal en volleybal in Rietmolen.
Ook in andere lessen kwamen pieten op bezoek. Zij konden lang niet zo goed gymmen als de kinderen.
Juryleden voor turnwedstrijden
Om onze turnsters mee te kunnen laten doen aan wedstrijden, hebben we juryleden nodig. We zijn op
zoek naar mensen die 1 of 2 keer per jaar voor N.G.V. een turnwedstrijd zouden willen jureren. Geef het
aan bij onze turnleiding; Diana Kamperman of Jeanet van Arragon. Zij kunnen u informeren over de
cursusmogelijkheden en cursuslocaties.
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Bestuursleden gezocht
We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur wil graag verbeteringen doorvoeren,
maar daar hebben we hulp voor nodig.
We zijn dringend op zoek naar een voorzitter (het ‘gezicht’ van de vereniging) en materiaalman/-vrouw
(handig en vindingrijk).
Uitvoering
Dit jaar verzorgen onze leden weer een uitvoering in de Spilbroekhal. Deze vindt plaats op 3 april 2016.
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Algemene ledenvergadering
De datum voor de algemene ledenvergadering is gepland op woensdag 13 april 2016. T.z.t. ontvangt u
hiervoor nog een uitnodiging.
Graag willen wij een ieder die ons het afgelopen jaar op wat voor wijze ook heeft geholpen hartelijk
danken.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2016!!

Vriendelijke groet,
Bestuur en leiding N.G.V.
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