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Februari 2017 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Hierbij de nieuwsbrief van februari. We nemen hierin ook nog wat nieuwtjes mee uit november en 
december van 2016. 
 
Meisjesgym 
De gymgroepen meisjes groep 3 en meisjes groep 4 en 5 op dinsdag in de Spilbroekhal zijn 
samengevoegd. Beide groepen waren te klein om leuke dingen te doen in de les. De meisjes gymmen nu 
gezellig met z’n allen van 17.00 – 18.00 uur. Er kunnen nog best meisjes bij! 
 
Bodyfit dames en heren 
Op donderdagochtend geeft Adrianne Brouwer bodyfit  aan dames en heren van 65+. Dit waren tot voor 
kort 2 aparte groepen. Deze groepen waren echter heel klein. 
Daar komt bij dat de Spilbroekhal wat extra ruimte nodig had voor de leerlingen van het Assink. In overleg 
met de dames en heren in deze groepen is uiteindelijk besloten de twee groepen samen te voegen. 
Zij gymmen nu samen, iedere donderdag van 10.00 – 11.00 uur. Het is een gezellige groep, waar nog 
ruimte is voor nieuwe leden!  
Weet u iemand die lekker wil bewegen in een leuke groep. Laat hem of haar een keertje komen kijken en 
natuurlijk meedoen. 
 
Turnen selectie 
De selectie heeft de eerste wedstrijden van het seizoen weer achter de rug. Met geweldige resultaten. Op 
14 januari was de eerste wedstrijd in de 5e divisie in Winterswijk.  De jongste meisjes beten de spits af. 
Isa Voortman won  hier een gouden medaille.  Later op de dag werd Silke Kosters in haar categorie 
tweede en Chiyara Ordelman won een bronzen  medaille in haar categorie.  

Op 28 januari was er een wedstrijd in de 6e divisie in Winterswijk.  Bo Willemsen heeft hier een mooie 
gouden medaille gewonnen en Nienke Drenten zilver, ieder in haar eigen categorie.  Ilse ten Hoopen 
werd zeer verdienstelijk vierde in haar categorie. 
 
Om de selectie deze wedstrijden te kunnen laten turnen, zijn we nog steeds op zoek naar juryleden. 
Twee moeders zijn inmiddels bezig met de cursus. Daar zijn we al heel blij mee, maar 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. 
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Recreatief turnen 
Er is veel belangstelling voor recreatief turnen.  Er is inmiddels besloten de groep in tweeën te splitsen. 
Kinderen uit groep 3 en 4  turnen iedere donderdag van 16.30 – 17.30 uur en kinderen uit groep 5 en 6 
van 17.30 – 18.30 uur. Deze lessen worden gegeven in de Spilbroekhal door Lavinia Kosters. 
De kinderen turnen op dezelfde toestellen als de selectiemeisjes, maar doen niet mee aan de wedstrijden 
van de KNGU. Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen in deze leeftijdscategorie. 

 
Afmelden voor lessen 
We krijgen regelmatig vragen hoe het afmelden voor lessen verloopt. 

Afmelden kan via de mail. 
Mailadressen van de leiding is te vinden op onze website onder www.ngvneede.nl-NGV-leiding 

 
Vooraankondiging algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 4 april 2017 in de kantine van de gymzaal 
aan de Oranjelaan.  
U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging. 

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).  
 
Onze ledenadministrateur heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen. We zijn dus dringend op 
zoek naar iemand die dit van hem over wil nemen. Het werk van de ledenadministratie bestaat uit het 
aan- en afmelden van leden via Digimembers, het versturen van nieuwsbrieven, presentielijsten en het 
maken van de maandelijkse contributie-bestanden. Dit computerwerk kan thuis gedaan worden op een 
tijdstip naar keuze. Geschatte tijdsbesteding: gemiddeld 2 uur per week. 

Heeft u interesse en wilt u er graag meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Erwin Eijsink. Zie 
voor contactgegevens; http://ngvneede.nl/index.php/ngv/bestuur. 
De ledenadministrateur hoeft overigens niet per definitie deel uit te maken van het bestuur. Dat kan in 
overleg bekeken worden. 

mailto:info@ngvneede.nl
http://www.ngvneede.nl/
http://www.ngvneede.nl-ngv-leiding/
http://www.ngvneede.nl/sponsoren


   
 Needse 

                 Gymnastiek Vereniging 

NGV Neede │ Patrijsstraat 111│7161 JM Neede │tel. 0545-292582 

e-mail: info@ngvneede.nl │internet: www.ngvneede.nl │facebook: ngvneede │twitter: @ngvneede1 

 

 
Voor meer informatie betreffende de vacatures 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 

mailto:info@ngvneede.nl
http://www.ngvneede.nl/
http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures
mailto:info@ngvneede.nl

