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NIEUWSBRIEF 
 

Januari 2016 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

De eerste nieuwsbrief van 2016. Namens het bestuur en de leiding van N.G.V. een gezond en sportief 
2016. 

 
Fundance mini 
Helaas was de belangstelling voor de Fundance mini niet groot genoeg en hebben we moeten besluiten 
deze groep te stoppen. Heel jammer, maar wie weet…. In de toekomst. 

Turnwedstrijden 
De 1e wedstrijden hebben deze maand plaats gevonden. De selectie heeft wedstrijden geturnd in de 5e 
en 6e divisie. 
Alle meisjes hebben goede oefeningen laten zien. Heel goed gedaan! 
Podiumplaatsen waren er in de 6e divisie voor; Julia Simanowski, Nienke Drenten, Melanie Molenaar, 
Menthe ter Haar en Megan Klein Nijenhuis. 
 

Ngvneede.nl 
Op onze site worden regelmatig foto’s geplaatst die tijdens de lessen en activiteiten zijn gemaakt. Neem 
er eens een kijkje. 
Hier vindt u ook onze sponsoren die we zeer dankbaar zijn voor hun bijdrage.  
U kunt ons ook volgen op facebook (ngv neede) en twitter (@ngvneede1) 

Sponsoractie 

Autoschadebedrijf Markerink draagt de Needse verenigingen een warm hart toe. Mocht  u schade hebben 

aan uw auto en dit bij Markerink laten repareren. Geeft u dan voor de reparatie aan dat u (of uw kind) lid 

bent van N.G.V. Dan wordt een deel van de kosten aan N.G.V. geschonken. Zo’n bijdrage kan de 

vereniging goed gebruiken. 

Zie voor meer informatie www.ngvneede.nl/sponsoren 
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Bestuursleden gezocht 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur wil graag verbeteringen doorvoeren, 
maar daar hebben we hulp voor nodig. 
We zijn dringend op zoek naar een voorzitter (het ‘gezicht’ van de vereniging) en materiaalman/-vrouw 
(handig en vindingrijk).  
 
Uitvoering 
Dit jaar verzorgen onze leden weer een uitvoering in de Spilbroekhal. Deze vindt plaats op 3 april 2016. 
Noteer deze datum vast in uw agenda! 

Algemene ledenvergadering 
De datum voor de algemene ledenvergadering is gepland op woensdag 13 april 2016. T.z.t. ontvangt u 
hiervoor nog een uitnodiging.  

 
 

Vriendelijke groet, 

Bestuur en leiding N.G.V. 
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