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Juli 2020 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Inmiddels is de zomervakantie begonnen. In de week voor de vakantie is er nog een leuke 
activiteit georganiseerd voor de jeugd. De bedoeling was gebruik te maken van het grasveld bij 
de gymzaal aan de Oranjelaan, maar het weer werkte niet helemaal mee. Daarom is besloten 
de activiteit binnen te houden. 
In drie groepen, op leeftijdscategorie, zijn zo’n 60 jeugdleden lekker actief bezig geweest op de 
tumblingbaan, airtrack en andere springtoestellen. 
 

Start lessen en contributie: 

Zoals het er nu uitziet, kunnen we na de schoolvakantie weer beginnen met alle lessen.  
Dat is in de week van 24 augustus. 
Vanaf september gaan we weer contributie innen. Mocht deze situatie wijzigen, dan laten we dat 
uiteraard weten. 

Free running 
De free running groep wordt na de zomervakantie gesplitst in 2 groepen. De leden krijgen persoonlijk 
bericht van Adrianne in welke groep ze ingedeeld zijn. Beide groepen krijgen nog steeds les op 
donderdag in de gymzaal aan de Dumasweg. 

 

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 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 
 
 

 

  

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


   
 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 

 

 

 

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. 
 

Namens bestuur een leiding een hele fijne vakantie gewenst! 

 
Bestuur en leiding NGV 
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