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Beste (ouders/verzorgers van) leden,
Uitvoering
Op zondag 3 april heeft N.G.V. haar 2-jaarlijkse uitvoering gegeven in de Spilbroekhal. Het was de eerste
echt mooie dag van het jaar. Dit heeft wellicht wat invloed gehad op de bezoekersaantallen. Maar
ondanks dat zat de Spilbroekhal toch behoorlijk vol.
Het aanwezig publiek kon genieten van een geweldige show van onze jeugdleden. Ze hebben allemaal
enorm hun best gedaan de aanwezigen te laten zien wat ze zoal in de lessen leren. Uit de reacties
achteraf bleek dat iedereen een heel leuke middag heeft gehad.
Extra dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen en natuurlijk aan de heren Pleiter die met
fantastisch licht en geluid een extra accent aan de optredens hebben gegeven.
Nieuwe statuten
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 april zijn de nieuwe statuten van N.G.V. aangenomen. Als
deze bij de notaris zijn ondertekend, zullen ze op de website van N.G.V. worden geplaatst.
Na het tekenen van de statuten wordt het huishoudelijk regelement van de vereniging door het bestuur
onder de loep genomen.
Barbecue actie
De barbecue actie is weer geweest. We hopen op een goede verkoop. De vereniging kan deze extra
inkomsten heel goed gebruiken.
Op 18 juni kunnen de pakketten opgehaald worden bij Elite van 09.00 – 11.30 uur.
Turnwedstrijden
De selectie heeft een succesvol seizoen achter de rug. Tijdens de voorrondes is goed geturnd en zijn er
diverse podiumplaatsen ‘binnengesleept’. Dit seizoen gingen maar liefst 15 meisjes door naar de regio
finales.
De regiofinales 5e divisie waren op 21 mei in Winterswijk. Renate Eijsink en Nina Meulenkamp behaalden
een mooie 8e en 9e plek in de instap D2 (van de 36 meisjes), Indy Voordouw en Elin Fokkink turnden in
de pupil D2 en hebben een goede wedstrijd geturn. Silke Kosters turnde in de junior F en werd 11 e van
de 31 meisjes.
De regiofinales 6e divisie waren op 28 mei in Warnsveld. Aan deze finale deden 10 meisjes mee. In een
warme sporthal behaalde Menthe ter Haar goud en Lindy Vaags brons in hun divisie. Bo Willems haalde
een 5e plaats en Megan Klein Nijenhuis een 9e plaats.
Julia Simanowski heeft een goede wedstrijd laten zien en werd 4e in haar divisie. Melanie Molenaar
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haalde in haar divisie een 12e plek. In de pupil 1 D3 turnden Charity Holtmaat (7e), Aafke Thuinte (9e),
Anouk ten Elsen (17e) van de 38 meisjes. Bo Veldhuis zit pas kort op turnen. En dan de finale halen is
een enorme prestatie.
Felicitaties aan alle turnsters!
nijntje Beweegdiploma
Vorig jaar mei heeft N.G.V. het keurmerk Beweegdiploma ontvangen van de K.N.G.U. Dit
Beweegdiploma is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Bedoeling hiervan is dat kinderen over
bepaalde motorische vaardigheden beschikken voor ze naar groep 3 gaan. Er zijn 2 Beweegdiploma’s;
Beweegdiploma 1; voor de peuters en Beweegdiploma 2 als vervolg hierop.
Op zaterdag 25 juni wordt de eerste Beweegdiploma dag gehouden. Hier kunnen de kinderen laten zien
wat ze in de lessen allemaal hebben geoefend en wat ze allemaal kunnen. Ze ontvangen dan ook een
diploma. Dit ‘examen’ vindt ’s ochtends plaats in het DAR-gebouw in Rietmolen. Ouders/verzorgers van
de betreffende kinderen ontvangen hiervoor nog een officiële uitnodiging.
We hebben wethouder van sport, Han Boer, bereidt gevonden de diploma’s aan de kinderen uit te reiken.
Trampoline springen
Op woensdag 29 juni is er voor alle leden van N.G.V. die nog op de basisschool zitten, de gelegenheid
een uurtje te komen springen op onze wedstrijd trampoline in de gymzaal aan de Dumasweg.
Voor groep 1 t/m 3 van 15.00 – 16.00 uur, voor groep 4 t/m 8 van 16.00 – 17.00 uur.
Ngvneede.nl
Op onze site worden regelmatig foto’s geplaatst die tijdens de lessen en activiteiten zijn gemaakt. Neem
er eens een kijkje.
U kunt ons ook volgen op facebook (ngv neede) en twitter (@ngvneede1)
Sponsoractie
Autoschadebedrijf Markerink draagt de Needse verenigingen een warm hart toe. Mocht u schade hebben
aan uw auto en dit bij Markerink laten repareren. Geeft u dan voor de reparatie aan dat u (of uw kind) lid
bent van N.G.V. Dan wordt een deel van de kosten aan N.G.V. geschonken. Zo’n bijdrage kan de
vereniging goed gebruiken.
Zie voor meer informatie www.ngvneede.nl/sponsoren
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).
Informatie voor de nieuwsbrief
In de nieuwsbrief willen we graag nieuwtjes uit de vereniging vertellen. Het gaat vaak over de lessen van
de kinderen. Maar we hebben ook volwassen leden. Ook nieuwtjes (uitjes bijvoorbeeld) van deze
groepen willen we graag delen met alle leden.
Heeft u een nieuwtje of iets leuks over uw groep te melden voor de nieuwsbrief. Laat het ons weten. U
kunt uw bijdrage mailen naar; info@ngvneede.nl of vraag de leiding dit te doen.

NGV Neede │ Patrijsstraat 111│7161 JM Neede │tel. 0545-292582
e-mail: info@ngvneede.nl │internet: www.ngvneede.nl │facebook: ngvneede │twitter: @ngvneede1

Needse
Gymnastiek Vereniging

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