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Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Ondanks de strengere maatregelen met betrekking tot corona, mogen we gelukkig nog lessen
blijven geven. We houden de situatie uiteraard goed in de gaten.
Corona maatregelen
Mocht iemand in uw gezin positief getest worden op corona, geef dit dan door aan de leiding en
bestuur van NGV, zodat het bestuur leden kan informeren.
Dit kan door een mail te sturen naar de ledenadministratie: ledenadministratie@ngvneede.nl.
Hierbij nogmaals de maatregelen die gelden binnen NGV:
• Kom in sportkleding naar de zaal en trek je schoenen en jas in de zaal uit. Blijf niet in de
kleedkamers hangen
• Er wordt niet gedoucht na de training, iedereen wordt verzocht thuis te douchen
• Kom, indien mogelijk, alleen naar de zaal. Wanneer er begeleiding met schoenen
wisselen noodzakelijk is van een ouder/verzorger dan is dit utieraard toegestaan. Echter
verzoeken wij ouders/verzorger direct daarna de zaal te verlaten
• Was thuis je handen, ga thuis al naar het toilet en desinfecteer je handen bij
binnenkomst in de sporthal
• Tijdens het sporten geldt de anderhalve meter niet, echter daarna wel, dus blijf niet
hangen na de lessen.
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NGV springt de zomer in!
Voor de zomervakantie, op zaterdag 4 juli, zijn we de zomer ingesprongen!
Bij de gymzaal aan de Oranjelaan waren allerlei springtoestellen opgesteld.
De bedoeling was dit buiten op het veld te doen, maar het weer werkte helaas niet mee, dus zijn we
verhuist naar de gymzaal.
In een 3-tal groepen hebben de kinderen heerlijk een tijd kunnen springen en spelen met begeleiding van
de voor hen bekende NGV-leiding.
Ondanks het weer een zeer geslaagde middag!

Free running en (grote) trampoline springen
We zijn op zoek naar een nieuwe trainer voor genoemde lessen. Deze lessen vinden plaats op
donderdag, in de gymzaal aan de Dumasweg, tussen 16.00 en 20.00 uur.
Weet je iemand die misschien geschikt en geinteresseerd is, laat hem/haar contact opnemen met
Adrianne Brouwer.
Club support Rabo

Elk jaar doet de Needse gymnastiekvereniging mee aan de actie van de Rabobank, het
Rabofonds. Daarbij is het mogelijk om een stem uit te brengen op een vereniging die je een
warm hart toedraagt. We vroegen onze leden hiervoor flyers rond te brengen om zoveel
mogelijk stemmen te bemachtigen.
Van de opbrengst zijn al vele materialen gekocht.
Dit jaar heeft de Rabobank deze actie iets gewijzigd. De actie heet nu Rabo Clubsupport.
Over de details en hoe er gestemt kan worden, is donderdag 1 oktober een mail verstuurd aan
alle (ouders van) leden.
Wat is de stemperiode?
De stemperiode start op 1 oktober en sluit op 25 oktober.
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Wat wil de NGV doen met het geld?
De toestellen van de NGV moeten soms worden gerepareerd. Dat brengt kosten met zich mee.
Momenteel is de accu van de pegasus (springonderdeel dat gebruikt wordt bij turnen) aan
vervanging toe. Graag zouden we oefeningen bij free runnen, grote trampoline en turnen willen
laten zien op een I-pad.
Tot slot willen we een grote trampoline aanschaffen die aan de muur bevestigd kan worden en
zo gemakkelijk is uit te klappen. Ideeën genoeg dus!
U stemt toch ook?
Geef het ook door aan familie, vrienden en kennissen!
Enquete KNGU turnsters
Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen met betrekking tot de KNGU trainers van de dames
turnselectie heeft de KNGU aangegeven een enquete te willen houden onder de (recreatieve) wedstrijd
turnsters van de verenigingen die zijn aangesloten bij de KNGU. De enquete wordt afgenomen, zowel bij
de turnsters (mondeling) als bij de ouders en leiding (digitaal).
Het bestuur heeft aangegeven hier aan mee te willen werken. Uiteraard staat het u als ouder vrij uw kind
hier niet aan deel te laten nemen of er zelf niet aan mee te werken.
Nadere informatie over wanneer de enquete wordt aangenomen volgt nog.

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
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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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