
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

 

NGV
NIEUWSBRIEF

November 2019

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

De laatste nieuwsbrief is alweer een tijd geleden. Tijd voor een update.

Ellen Tijert nieuw lid bestuur
We hebben in een eerdere nieuwsbrief gemeld dat Ellen Tijert is gestopt met training geven aan de 
selectie meisjes. Ze wilde echter wel graag betrokken blijven bij de vereniging. Na overleg en enig 
nadenken aan de kant van Ellen, heeft ze aangegeven graag in het bestuur plaats te nemen. Wij als 
bestuur zijn daar erg blij mee. Welkom Ellen!

Actie Rabobank
Ook dit jaar heeft NGV weer meegedaan met de Rabobank actie. Dit heeft een geweldig bedrag 
opgebracht, te weten: € 1192,03! Fantastisch! Iedereen die heeft gestemd ontzettend bedankt!

Nieuwe groep free running 
Na de zomervakantie is een free running groep gestart. Deze les is geschikt voor jongens en meisjes en 
wordt gegeven door Adrianne, met hulp van Jesse en Laurens!
Er is inmiddels een enthousiaste groep van 13 jongens en meisjes die iedere donderdag in de 
Dumasweg nieuwe trucs leren.

Nieuw materiaal en verhuur tumblingbaan
We hebben recent een airtrack aangeschaft. Deze zal, net als de tumblingbaan, rouleren tussen de 
verschillende zalen.
Deze airtrack vervangt de tumblingbaan. Deze is al behoorlijk oud, begint wat slijtage te vertonen, maar is 
nog wel te gebruiken. We bieden daarom de leden van NGV de mogelijkheid de tumblingbaan te huren. 
Voor meer informatie; https://www.ngvneede.nl/index.php/verhuur-tumblingbaan/verhuur-

tumblingbaan

mailto:info@ngvneede.nl
http://www.ngvneede.nl
https://www.ngvneede.nl/index.php/verhuur-tumblingbaan/verhuur-tumblingbaan
https://www.ngvneede.nl/index.php/verhuur-tumblingbaan/verhuur-tumblingbaan


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

Even voorstellen: Silke Kosters
Hoi ik ben Silke Kosters.

Ik woon in Neede en ik ben geboren in 2002. Ik heb in 2019 mijn diploma gymnastiek leidster niveau 3 
gehaald. Hiervoor hielp ik al vaak in de turn- en gymlessen als hulpleiding. Vanaf nu geef ik elke dinsdag 
avond selectie turnen en help ik donderdag avond bij recreatie turnen. Ik vind het super leuk om kinderen 
nieuwe dingen te leren en met plezier te laten turnen en bewegen. Ik heb zelf 10 jaar met veel plezier 
geturnd bij NGV Neede. Nu zit ik in Almelo op school en studeer ik op het Zone. College, 
voedingsmiddelentechnologie niveau 4.

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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