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Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Barbecue actie
Ondanks een wat mindere verkoop dan vorig jaar, zijn we toch heel blij met de resultaten. De leden
hebben gezorgd voor een bijdrage van maar liefst € 1540,- voor de clubkas. Dit kunnen we heel goed
gebruiken. Allemaal bedankt voor de hulp!
Nijntje Beweegdiploma
Vorig jaar mei heeft NGV 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 was het zover. De gymzaal in Rietmolen was feestelijk versierd. Maar liefst 90
kinderen hebben hun Beweegdiploma gehaald. Alle kinderen hebben het super gedaan. Wethouder van
sport, Han Boer, heeft de diploma’s aan de kinderen uitgereikt. Alle kinderen kregen ook nog een leuke
attentie van de gemeente.
Het was een zeer geslaagde ochtend. Dank ook aan de leiding en alle hulpen.
Dansen
Vorig seizoen zijn Martine Tijhuis en Niels Gordijn gestopt met het geven van de danslessen bij NGV.
Gelukkig zijn we er in geslaagd nieuwe leiding te vinden voor onze dansgroepen. Haar naam is Bo
Sleebos. Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al veel danservaring. Ze zal de eerste tijd extra begeleid
worden door bestuur en leiding vanwege haar jonge leeftijd. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
we in Bo een uitstekende opvolgster hebben van Martine en Niels.
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.
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Turnen
Diana Kamperman 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 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.
Voor meer informatie betreffende de vacature verwijzen wij naar onze site:
http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures
60+ instuif
Op dinsdag 18 oktober is er een speciale sportmiddag voor 60+ers. Dit vindt plaats in de Spilbroekhal
tussen 13.30 – 16.30 uur. Verdere informatie hierover volgt nog.
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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