Needse
Gymnastiek Vereniging

NGV
NIEUWSBRIEF
Juni 2020
Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Bestuur en leiding hebben de mogelijkheden besproken om buiten lessen te geven. Dit blijkt in
de praktijk echter niet zo makkelijk, dus is er besloten voorlopig de lessen te laten vervallen.
Als we starten, willen we nl. met alle groepen starten en niet met enkele.
In september hopen we weer met alle lessen te kunnen starten.
Wel organiseren we voor de zomervakantie, op 4 juli, nog een leuke activiteit voor de jeugd;
NGV SPRINGT DE VAKANTIE IN!
De activiteit vindt plaats op het grasveld bij de gymzaal aan de Oranjelaan en is voor alle leden
van groep 1 t/m ……
Indeling:
13.00 – 13.45----- groep 1-2
14.00 – 14.45----- groep 3-4-5
15.00 – 15.45----- groep 6 en ouder.
De flyer is hiervoor al rondgestuurd en staat ook op facebook.
Hier staan ook de voorwaarden vermeld (bijv. in sportkleding komen, thuis naar de wc, ouders
mogen niet blijven kijken, etc.)
Ledenvergadering
We hebben de ledenvergadering in april moeten annuleren. Inmiddels is het jaarverslag
rondgestuurd en is het mogelijk het financieel verslag in te kijken. Hiervoor kan contact
opgenomen worden met de penningmeester Betsy Bartelink, e-mail:
Betsy.bartelink@outlook.com

Uitvoering doorgeschoven naar 2021
Helaas hebben we ook de uitvoering die in juni gepland stond moeten annuleren. Deze wordt
doorgeschoven naar 2021.
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Contributie :
Aangezien er nog geen lessen worden gegeven, zal er geen contributie worden geheven.
Echter, de bondscontributie moet NGV wel afdragen aan de KNGU. Deze zal daarom wel geind
worden.
De bondscontributie wordt per 1 juli afgeschreven
De kosten zijn:
0 t/m 15 jaar: € 5,65
16 jaar en ouder: € 6,95
Rosalie geopereerd aan haar knie
Onze turntrainster Rosalie is 9 juni geopereerd aan haar knie. De operatie is goed verlopen. Hopelijk is
ze snel weer op de been.
Namens de vereniging heeft ze een mooie bos bloemen ontvangen.

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
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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