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Beste (ouders/verzorgers van) leden,
De afgelopen periode is er veel veel activiteit geweest bij NGV; zowel bij de jeugdleden als bij de
volwassen groepen.
We maken u hier graag deelgenoot van.

Herfsttoernooi dames en heren,
Op donderdagavond 20 oktober tijdens de herfstvakantie hebben een aantal dames en herengroepen uit
Neede en Rietmolen een onderling toernooi gespeeld.
Van 20.30 tot 22.00 uur was er een zaaldeel voor ons beschikbaar van het DAR gebouw in Rietmolen.
Ca. 30 dames en heren speelden in mix teams afwisselend een volleybal- en lijnbal wedstrijd.
Het was even wennen met andere spelers om je heen als normaal tijdens de wekelijkse lessen, maar het
plezier was er zeker niet minder om. Uiteindelijk ging het om “sporten met plezier” en dat hebben wij
zeker gedaan.
Na afloop is er nog even nagepraat in de gezellige kantine van het DAR gebouw.
Henny Lodeweeg
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Apenkooi in de herfstvakantie
Op woensdag 19 oktober is er een grootste apenkooi georganiseerd voor de kinderen van de
basisscholen in Neede, Noordijk en Rietmolen. Er waren twee groepen; groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.
Totaal waren er zo‟n 160 kinderen superenthousiast aan het „apenkooien‟ in de Spilbroekhal.
Dank aan de aanwezige leiding en hulpleiding voor deze geweldige middag.

Meer foto‟s zijn te vinden op: http://ngvneede.nl/index.php/foto-album/category/53-apenkooi-oktober2016
Brengen en ophalen van kinderen
Bij ouder-en-kind gym, gymmen de ouders mee. Vanaf de kleutergroepen helpen ouders evt. met
omkleden en de kinderen gaan daarna alleen naar de gymzaal. We willen u vragen buiten de gymzaal te
wachten tot de les is afgelopen. Op deze manier raken de kinderen niet afgeleid en kan de les rustig,
gezamenlijk worden afgesloten. In uitzonderingsgevallen, zoals een eerste les, kan hier natuurlijk van
worden afgeweken. Zodra er een kijk-les is voor ouders en broertjes/zusjes, zullen wij dat van tevoren
aangeven.
Turnen
Op 28 oktober heeft de turnselectie afgescheid benomen van Diana.
Ze heeft aangegeven te willen stoppen met haar taak als hoofdleiding van de turnselectie. Vanwege een
operatie aan haar voet is dit al per 1 september ingegaan. We zijn nog steeds op zoek naar een opvolger.
Tot die gevonden is, hebben we Lavinia Kosters, Jeanet van Arragon, en Ellen Tijert bereid gevonden de
trainingen van de selectie voor hun rekening te nemen.
Mocht u iemand in uw omgeving weten die interesse heeft deze functie te vervullen, dan kan graag
contact opgenomen worden met Adrianne Brouwer.
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We hebben inmiddels 2 ouders bereid gevonden de jurycursus te gaan volgen. Meer juryleden zijn altijd
welkom! Als we onze selectie aan KNGU wedstrijden deel willen laten nemen, hebben we juryleden nodig.
Heeft u belangstelling of vragen, dan kunt u zich melden bij Jeanet van Arragon of bij het bestuur.
Voor meer informatie betreffende de vacature verwijzen wij naar onze site:
http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures

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 vóór de reparatie aan dat u (of uw kind) lid
bent van NGV. Dan wordt een deel van de kosten aan NGV 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).
Voor meer informatie betreffende de vacature verwijzen wij naar onze site:
http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures
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.

Vriendelijke groet,
Bestuur en leiding NGV
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