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NGV 

NIEUWSBRIEF 
 

Voor het eind van 2018 nog wat laatste nieuwtjes van NGV. | 

 

Vuurwerkweekend voor verenigingen bij Wormgoor Vuurwerk. 

Wormgoor organiseert een speciaal vuurwerkweekend voor alle leden en ouders van sportclubs 

en verenigingen in Neede. Dit weekend vindt plaats op vrijdag 21 december van 18.00 – 21.00 uur 

en op zaterdag 22 december van 08.30 – 17.00 uur. Van alle in dit weekend bestelde en betaalde 

vuurwerk gaat 10% naar de vereniging. Meldt dus dat u van NGV komt!! 

We kunnen met dit geld weer leuke dingen doen voor de leden!! 

 
Survival in de Needse berg 
Op 24 oktober, in de herfstvakantie, heeft NGV een superleuke activiteit georganiseerd in de zandkuil. 
Maar liefst 60 kinderen hebben genoten van een middagje zandkuil, met als afsluiter een kampvuur met 
broodjes en marshmellows. 
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Nieuwe leiding turnselectie 
Het bestuur is blij dat we in de persoon van Daphne Kolthof een nieuwe trainer voor de turnselectie 
hebben gevonden. Na de herfstvakantie is ook haar zus Rosaly begonnen. Ze stellen zich beide aan u 
voor: 

Mijn naam is Daphne Kolthof. Ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Neede. Ik studeer op dit moment aan 

het Windesheim in Zwolle en volg de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding en zit in het 3e leerjaar. 

Naast mijn voltijd studie turn ik zelf op hoog niveau bij Ypsilon in Doetinchem. Ook verzorg ik de 

 

         

 

 

Bijdrage turnwedstrijden selectie 

In januari worden de bijdragen voor deelname aan de turnwedstrijden van de KNGU geïnd. De bijdrage 

bedraagt € 10,- per wedstrijd.  

 

Bondscontributie zal weer worden afgeschreven per 1 januari! 

De bondscontributie wordt apart per kwartaal berekend. 

Bondscontributie: tot 16 jaar per kwartaal € 5,20 16 jaar en ouder per kwartaal € 6,35. 

Sint en Piet 
 

 

turnlessen in Doetinchem op de maandag en donderdag. Hier 

geef ik les aan een jong talent groep en daarnaast ben ik 

hoofdleiding van de 4e/5e divisie. Zelf heb ik als 6 jarig meisje 

ook 3 maanden bij NGV Neede geturnd en heb ik 6 jaar geleden 

ook als stagiaire geholpen bij de turnlessen. En sinds een tijdje 

dus ook leiding van de vrijdag groep. 

In de 1
e
 week van december zijn Sint en z’n pieten 

weer langs geweest bij de verschillende lessen. Tot 

grote hilariteit van de kinderen deden de pieten flink 

mee in de les. Het was weer een gezellige boel. 

In Rietmolen is het sinterklaasfeest samen met de 

volleybal en voetbal gevierd. 

Mijn naam is Rosaly Kolthof en ben 22 jaar oud. 

Ik studeer sportkunde op het Windesheim in 

Zwolle en zit momenteel in het 1e leerjaar. Zelf 

ben ik ook nog turnster in de 2e divisie en train ik 

in Doetinchem. Bij NGV ga ik op vrijdag samen 

met Daphne de lessen verzorgen en hoop dat er 

veel turnster een mooie ontwikkeling doorlopen.  
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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. 

 

Vacature bestuurslid 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar uitbreiding. Vindt u het leuk een bijdrage te leveren aan de 

vereniging, meldt u dan bij één van de bestuursleden of leiding. Vele handen maken licht werk. Het 

bestuur vergaderd ongeveer 1x per 6 weken en de taken worden in onderling overleg verdeeld. 

We horen graag van u! 

Bestuur en leiding NGV 
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