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Jaarverslag N.G.V. 2016 
 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 7x vergaderd. 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: vacant 
Penningmeester: Betsy Bartelink 
Secretaris: Sonja Grooters 
Bestuurslid: Erwin Eijsink (ledenadministratie) 
Bestuurslid: Henny Lodeweeg 
Bestuurslid: Jeannette Mol 
Bestuurslid: Lisette Waanders 
Het aantal leden is vrijwel gelijk gebleven: circa 350 leden. 
 
Lessen en leiding 
De ouder en kind lessen worden verzorgd door Adrianne Brouwer en Imelda Tenhagen. Er is veel 
belangstelling voor deze lessen. In Rietmolen zijn de lessen tijdelijk uitgebreid met een extra uur, maar 
dit bleek toch niet haalbaar. In Neede zit de groep soms zo vol (>25 kinderen) dat er tijdelijk een stop 
is voor deze groep. Uitbreiding is om organisatorische redenen niet mogelijk. 
Nijntje beweeglessen (voor groep 1 en 2) worden gegeven in Neede door Lavinia Kosters en in 
Rietmolen door Imelda te Hagen. 
Gymlessen worden verzorgd door Adrianne Brouwer en Lavinia Kosters in Neede, door Birgitt 
Scharenborg in Noordijk en door Imelda Tenhagen in Rietmolen. 
Het recreatief turnen is inmiddels uitgebreid met een uur (totaal 2 uur) en wordt gegeven door Lavinia 
Kosters. 
De turnlessen worden verzorgd door Lavinia Kosters, Jeanet van Arragon en Ellen Tijert. Diana 
Kamperman heeft tot de zomervakantie de verantwoordelijkheid gedragen voor de selectie. Ondanks 
het plaatsen van meerdere vacatures is het nog niet gelukt een nieuwe hoofdtrainster aan te stellen. 
Gelukkig hebben Lavinia, Jeanet en Ellen zich erg flexibel opgesteld waardoor alle lessen door 
konden gaan. 
Streetdance werd tot de zomervakantie gegeven door Niels Gordijn. Martine Tijhuis verzorgde tot de 
zomervakantie de danslessen voor basisschoolleerlingen. De danslessen voor ouder en kind zijn 
gestopt ivm te weinig deelname. Na de zomervakantie is Bo Sleebos begonnen met streetdance voor 
groep 3 tm 5 en voor groep 6 tm 8. Moderne dans wordt gegeven door Bo Sleebos aan de leeftijd 12 
jaar en ouder. Om meer leden bij de dansgroepen te krijgen heeft er een aantal keer een bericht in de 
krant gestaan en is er bij een aantal scholen ook een bericht opgehangen.  
Trampolinespringen wordt gegeven door Adrianne Brouwer aan twee groepen: vanaf 8 jaar en vanaf 
13 jaar. 
De lessen trimgroepen en bodyfit voor volwassenen vanaf 55 jaar en ouder worden verzorgd door Lidy 
Voordouw, Adrianne Brouwer en Elly van Renswou (Rietmolen). De groep dames 65+ en trim 
aangepast (heren) is samengevoegd tot een groep body fit gemengd. 
 
Turnwedstrijden 
In 2016 hebben 30 selectiemeisjes aan turnwedstrijden deelgenomen. In de 6e divisie turnden 14 
meisjes, in de 5de divisie 6 meisjes, 3 meisjes turnden in de categorie pré instap2 D2 en 7 meisjes pré 
instap1 D2. Deze 7 meisjes zijn na de zomervakantie 2015 nieuw ingestroomd en hebben in 2016 hun 
eerste wedstrijd geturnd.  
Vanaf 2015 worden meisje na een test op het gebied van kracht, lenigheid, behendigheid en snelheid 
geselecteerd en kunnen vervolgens kennismaken met het turnen bij de selectie. Voorheen werden 
meisjes met potentie vanuit de gymlessen gesignaleerd en doorgestuurd naar de selectie.  
 
We kijken tevreden terug op de resultaten welke behaald zijn door de jongste meisjes. Ze zijn in het 
middenmoot geëindigd. Ze hebben 2 wedstrijden geturnd. Voor deze meisjes wordt geen finale 
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georganiseerd.  De meisjes in de 5e en 6e divisie turnen 3 wedstrijden. Van de 5e divisie hebben 4 
meisjes zich geplaatst voor de finale. Bij de 6e divisie waren dit 11 meisjes. Tijdens de wedstrijden in 
2016 zijn met name Julia Simanowski, Menthe ter Haar, Lindy Vaags en Charity Holtmaat diverse 
keren op het podium geëindigd. Volgend jaar zal het merendeel van de meisjes verplicht in de 5e 
divisie moeten gaan turnen, vanwege de behaalde resultaten. 3 meisjes blijven in 2017 6e divisie 
turnen, alle andere meisjes gaan door naar de 5e divisie (een paar meisjes zijn dit niet verplicht, maar 
worden wel voor de 5e divisie ingeschreven vanuit organisatorische redenen). 
 
Als vereniging kunnen we tevreden terug kijken, de meisjes ontwikkelen zich goed. Hopelijk kunnen 
we dit voortzetten in 2017. 
 
Juryleden 
Lisette Waanders en mariël Stokkers zijn dit jaar gestart met het volgen van een jurycursus en zijn 
geslaagd! Nieuwe juryleden zijn hard nodig om het voor de selectie mogelijk te maken aan wedstrijden 
deel te nemen.  
 
 
Activiteiten 
Op 27 februari is er deelgenomen aan het springfestijn in Winterswijk. 
Het thema van de tweejaarlijkse uitvoering was dit jaar: Wondere Wereld van de NGV. Het was 
wederom een erg mooie uitvoering waarin alle jeugdgroepen lieten zien wat ze in huis hadden. Het 
geheel werd door Kim Ouden gepresenteerd, zittend vanuit een lotusbloem. 
Op 12 juni vond Samenloop voor hoop plaats. De NGV heeft geprobeerd hier met een groep aan deel 
te nemen. In verband met te weinig inschrijvingen is dit niet gelukt. 
Op 25 juni is de feestelijke afsluiting voor 60 kinderen van het nijntje Beweegdiploma gehouden in het 
DAR gebouw in Rietmolen voor groep 1, 2 en 3 en voor de leerlingen van de Kisveldschool. Han Boer 
was tijdens de diploma uitreiking aanwezig. 
Op 29 juni is er een extra uur trampolinespringen/tumblingbaan ingelast voor groep 1 tm 3 en groep 4 
tm 8. Er was een grote opkomst en mede dankzij de goede begeleiding was dit weer een succes. 
Van 19 tm 23 september is de sportweek gehouden. Adrianne, Lavinia en Ellen hebben lessen voor 
het basisonderwijs verzorgd. 
Op 18 september is een 60+instuif geweest. Adrianne heeft deze les verzorgd. 
Op 1 oktober is een grote apenkooi georganiseerd. 160 kinderen deden mee in twee groepen. 
Op 20 oktober is er een volleybal derby gehouden tussen de senioren van Neede en Rietmolen. 
Er is met de turngroep verschillende malen geturnd in de turnhal in Winterswijk. 
 
 
Beleids- en bestuurszaken 
De NGV is al enkele jaren op zoek naar een voorzitter. Dit is vermeld op de site en in de 
nieuwsbrieven. 
Erwin Eijsink, bestuurslid dat tevens de ledenadministratie verzorgt, heeft aangegeven te willen 
stoppen. Hij zal tot de zomervakantie 2017 de ledenadministratie blijven verzorgen. We zijn dus 
dringend op zoek naar iemand die de ledenadministratie op zich wil nemen. 
De herziene Statuten van de NGV zijn tijdens de ledenvergadering van 2016 goedgekeurd. De 
Statuten zijn op de site geplaatst. In 2016 is een huishoudelijk reglement opgesteld, dat tijdens de 
ledenvergadering op 4 april van 2017 zal worden voorgelegd. 
De nieuwe functie van Jeannette (bestuurslid), Sonja Grooters (secretaris) en de adreswijziging is 
doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. Het recentelijk archief is ondergebracht bij het 
secretariaat. 
Het boekjaar 2015 is negatief afgesloten. Omdat 2016 ook negatief wordt afgesloten, zal in 2017 een 
contributieverhoging aan de ledenvergadering worden voorgesteld. 
Er is dit jaar uitvoerig gekeken naar het aantal deelnemers per les en de leiding en hulpleiding. Hieruit 
is de volgende richtlijn naar voren gekomen: Bij 12 deelnemers één leiding, bij groepen van meer dan 
12 deelnemers een leiding en een betaalde hulpleiding.  
De Needse Sportfederatie is opgeheven. Daarvoor is nu de Berkellandse Sportfederatie gekomen. De 
NGV heeft in verband met de hoogte van het lidmaatschap voor de BSF en de geringe opbrengst voor 
onze vereniging besloten hier geen lid van te worden. 
In de ledenvergadering zal worden voorgesteld de bondscontributie per kwartaal te declareren, los 
van de contributie. Hierdoor zullen de totale kosten iets omhoog gaan. 
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VOG verklaring 
Inmiddels is er voor alle bestuursleden en leiding een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) 
afgegeven. 
 
 
Cursussen 
Marina ten Dolle heeft een EHBO mini cursus gegeven, gericht op ongelukken die met name bij het 
sporten kunnen voorkomen. Alle leiding was hierbij aanwezig. Het was een zeer zinvolle avond. 
 
 
Eigendommen/aanschaf materialen 
Jaarlijks worden alle materialen gekeurd. Naast de materialen die standaard in de gymzalen aanwezig 
zijn, heeft de NGV ook een aantal materialen in eigen beheer. Deze worden meegenomen tijdens de 
keuring. 
Oranjelaan: houten tumblingbaan (gerepareerd door Boasan aug 2016), rode springplank, groene balk 
(hoes vervangen juni 2016), 6 matjes, spanbrug, pegasus, plankoline, afgekeurde lange mat, blauwe 
blok, dynabands, 12 fitness matjes (vervangen feb 2017), muziek installatie 
Noordijk: Muziek installatie  
Dumasweg; grote trampoline, dikke blauwe soft mat, muziek installatie, dynabands, ander klein 
materiaal 
In de zaal aan de Dumasweg ontbrak materiaal dat standaard in de gymzaal aanwezig hoort te zien. 
Adrianne heeft een lijst opgesteld van de ontbrekende materialen. Deze zijn door de gemeente 
aangeschaft. 
Spilbroek:12 grote fitness ballen, opblaasbare tumblingbaan (gerepareerd door Bosan aug 2016), veel 
klein materiaal (ouder/kind-kleuter groepen) , dynabands, muziek installatie (nieuw aangeschaft mei 
2016) 
 
Sponsoring 
In 2016 is het aantal sponsoren voor onze website stabiel gebleven.  
Op 18 juni zijn i.s.m. Elite salade wederom barbecuepakketten verkocht. Leden hebben in de weken 
vooraf bestellingen opgenomen. De pakketten zijn bij Elite samengesteld en van daaruit verspreid. De 
beste verkopers hebben leuke prijzen ontvangen. 
Er zijn 440 BBQ-pakketten verkocht. Dit heeft N.G.V. een flink bedrag opgeleverd. Zeer welkom als 
aanvulling op de clubkas. 
We hebben meegedaan aan het Rabocoöperatiefonds. We zouden graag een aantal materialen voor 
het turnen aanschaffen om mee te kunnen doen in de 4de divivsie. Helaas zijn we niet genomineerd.  
De NGV doet mee aan het spaarprogramma van Panelwizard. Daarmee wordt de vereniging 
financieel gesteund. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden via 
https://www.panelwizard.com/?affc=needsegymnastiekvereniging en dienen dan zo nu en dan een 
vragenlijst in te vullen. 
Wormgoor Vuurwerk actie: 10 % van de opbrengst van vuurwerk dat op 16 en 23 december tussen 
18.00 uur en 21.00 uur besteld en betaald werd door leden van de NGV is naar de kas van de NGV 
gegaan. 
 
Correspondentie 
De KNGU heeft gereageerd op de aanwezigheid van nijntje tijdens de diploma uitreiking van het 
nijntje Beweegdiploma. Dit is in strijd met de reglementen. Alleen de te huren versie van nijntje mag 
worden gebruikt. Hierdoor kan het nijntje pak niet meer worden gebruikt tijdens een volgende 
uitreiking. 
Er is een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag of de NGV in aanmerking zou kunnen komen 
voor een extra subsidie t.a.v. de stijgende organisatiekosten. Met het opheffen van Club Vooruit stelt 
de gemeente subsidie beschikbaar in de vorm van een eenmalige ‘aanjaagsubsidie’ voor het 
bijhouden van de administratie door een marktpartij. Aangezien de administratie van de NGV niet door 
een marktpartij wordt uitgevoerd, komen we niet voor deze subsidie in aanmerking. 
Alle basisscholen hebben een brief ontvangen n.a.v. de uitreiking van het nijntje Beweegdiploma. Op 
deze manier hopen we basisscholen te interesseren voor het nijntje Beweegdiploma. 
 
PR 
N.G.V. heeft een eigen facebook pagina (ngvneede) en twitteraccount (@ngvneede1). Daarnaast is er 
natuurlijk onze website; www.ngvneede.nl. 
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Via deze media wordt veel informatie verspreid. Ook foto’s van activiteiten, lessen en wedstrijden kunt 
u hier terugvinden. 
Leden ontvangen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief. Daarin is te lezen welke activiteiten op de 
kalender staan en worden eventuele wijzigingen toegelicht. 
In het begin van het schooljaar worden tijdens de sportweek strippenkaarten uitgedeeld. Dit geeft de 
mogelijkheid om 5x keer tot december gratis deel te nemen aan een les. 
In november is de mogelijkheid aangeboden aan ouder en kind leden 4 x gratis deel te nemen aan 
een kleutergymles. Deze knipkaart is via de website ook aan andere beschikbaar gesteld. 
In de plaatselijke kranten (Tubantia, Achterhoek Nieuws, Berkelland Nieuws) zijn regelmatig berichten 
verschenen over turnwedstrijden, nieuwe leiding bij dans, nijntje Beweegdiploma, kleutergym, 
pietengym enz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonja Grooters 
secretaris 
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