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NIEUWSBRIEF
Juni 2018
Beste (ouders/verzorgers van) leden,
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. De laatste lessen van dit seizoen zijn op zaterdag 16 juli.
De lessen beginnen weer op maandag 27 augustus.
Algemene ledenvergadering
Dinsdag 10 april heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur heeft gemeld de
contributie gelijk te kunnen houden.
Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Lisette Waanders. Zij heeft aangegeven de
werkzaamheden voor het bestuur niet langer te kunnen combineren met haar gezin en werk.
Bondscontributie zal weer worden afgeschreven per 1 juli
De bondscontributie wordt apart per kwartaal berekend.
Bondscontributie: tot 16 jaar per kwartaal € 5,20 16 jaar en ouder per kwartaal € 6,35.

Apenkooi
In de meivakantie is er weer apenkooi georganiseerd in de Spilbroekhal. In totaal hebben er zo’n 120
kinderen aan deelgenomen, verdeeld over 2 groepen.
Voor herhaling vatbaar dus!!

Uitvoering 2018
Zondag 15 april was de uitvoering in de Spilbroekhal. De verschillende jeugdgroepen hebben
laten zien wat ze allemaal hebben geleerd. De Spilbroekhal was bomvol en de optredens waren
een groot succes!
Voor de foto’s zie: http://www.ngvneede.nl, onder het kopje ‘multimedia’.
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Turnselectie
Ellen Tijert is zwanger! Heel erg leuk natuurlijk, maar het is niet langer verantwoord voor haar om te
assisteren bij de trainingen van de selectie. Ze wordt op de dinsdag vervangen door Rosaly Kolthof.
Op vrijdag zijn Roxanne en Lavinia met een aantal hulpleiding aanwezig.
Na de zomervakantie keert Roxanne niet terug bij de selectie. Er wordt hard gewerkt aan vervanging.
Zodra hier meer over duidelijk is worden de (ouders/verzorgers van) de selectieturnsters hier over
geïnformeerd.

nijntje Beweegdiploma
Op zaterdagmiddag 30 juni a.s. gaan we in Rietmolen wederom de afsluiting van het nijntje
beweegdiploma organiseren. De uitnodigingen zijn de deur uit en de deelname is weer groot: 87 kinderen
verdeeld over 2 groepen. De kinderen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd tijdens de lessen en
krijgen aan het eind het nijntje beweegdiploma uitgereikt. Uiteraard zijn ouders, opa’s en oma’s, vrienden
en bekenden uitgenodigd om te komen kijken.
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Gymlessen Noordijk
Birte Kleine gaat v.a. 11 juni een aantal weken naar Canada. Haar lessen worden tot de zomervakantie
overgenomen door Silke Kosters.
Birte heeft aangegeven te willen stoppen met lesgeven in Noordijk. Er wordt druk gewerkt aan een
oplossing voor dit uur.
Nieuwe les in Rietmolen
Mayelle Tenhagen start een nieuwe groep in Rietmolen; Fit en actief.
Iedereen 30 jaar en ouder kan hieraan deelnemen. Er zijn een drietal proeflessen gegeven. Bij voldoende
deelname zal de groep na de zomervakantie echt gestart worden. De lessen worden op donderdag
gegeven van 20.30-21.30 uur. Je kunt je nog aanmelden! De reacties n.a.v. de proeflessen zijn heel
positief!

Onderlinge wedstrijden
Voor de meisjes van de turn selectie en het recreatief turnen zullen er onderlinge wedstrijden
worden gehouden. deze vinden plaats op 29 juni in de Oranjelaan. Ze vinden het natuurlijk heel
erg leuk als ouders, opa’s en oma’s, buren en andere bekenden komen kijken!
Actie Hart voor Achterhoek
Woensdag 13 juni zijn Imelda Tenhagen en Jeannette Mol naar Eibergen geweest om te horen
wat deze actie voor NGV heeft opgebracht.
Met het geld dat NGV vorig jaar heeft gekregen zijn diverse materialen voor de turnselectie en
nieuwe muziekapparatuur voor de lessen in de Spilbroekhal aangeschaft.
Ook dit jaar zijn er weer veel stemmen op NGV uitgebracht. Dit heeft ons maar liefst
€ 1165,88 opgeleverd. Hier zijn we natuurlijk superblij mee. Iedereen die op NGV heeft gestemd
ontzettend bedankt!

Het bestuur zoekt
versterking!!
We zoeken nog steeds extra
bestuursleden.
Wie vult deze plek in en helpt ons
NGV als fantastische vereniging
overeind te houden.
Vele handen maken licht werk.
We kunnen een ‘frisse wind’ in het
bestuur heel goed gebruiken.
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Ngvneede.nl
Er worden regelmatig foto’s geplaatst die tijdens de lessen en activiteiten zijn gemaakt. Ook
onze sponsoren hebben een plekje op de site.
Neem er eens een kijkje.
U kunt ons ook volgen op facebook (ngv neede) en 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.

Bestuur en leiding NGV
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