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Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Hart voor de Achterhoek 
NGV heeft met deze actie maar liefst € 1249,- opgehaald!  Een geweldig resultaat. Eenieder die op NGV 
heeft gestemd, geflyerd of op andere wijze geholpen, ontzettend bedankt!  
 

 
 
 
 
Daarnaast hebben we nog de originaliteitsprijs van € 250,- gekregen voor het filmpje waarmee op 
facebook aandacht is gevestigd op deze actie. Dank aan Silke Kosters, de maker van het filmpje. 
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Turnen selectie 
Op zaterdag 6 mei werd de regiofinale van de 6e divisie in Winterswijk gehouden. De turnsters Nienke 
Drenten en Ilse ten Hoopen behaalden beide een zilveren medaille. Bo Willemsen heeft een mooie 5e 
plaats in de wacht gesleept. 
 
Zaterdag 13 mei vond de regiofinale van de 5e divisie in Doetinchem plaats. Isa Voortman heeft een 
prachtige bronzen medaille mee naar huis genomen. Maud Mengerink werd in dezelfde categorie 30e. 
De turnsters Nanou van de Most (15e), Aafke Thuinte (17e), Indy Voordouw (22e) en Charity Holtmaat 
(33e) hebben ook super goed hun best gedaan tijdens de finale. Later op de dag mochten Paula Janssen 
en Fiene Hassink hun oefeningen laten zien. Paule behaalde een nette 17e plaats en Fiene werd 22e. 
Ook Silke Kosters en Chiyara Ordelman hadden zich geplaatst voor de finale. Silke heeft een knappe 
prestatie geleverd met een 8e plaats en Chiyara behaalde een mooie 19e plaats. Al met al een prima 
seizoen voor NGV Neede.  
 
Statuten en huishoudelijk regelement vernieuwd 
Op de beursvloer, georganiseerd door de gemeente, van 2015 trof Henny Lodeweeg notaris Kraayenhof. 
Al snel bleek dhr. Kraayenhof bereid te zijn geheel kosteloos samen met de Needse Gymnastiek 
Vereniging de statuten daterend uit 1981 onder de loep te nemen. 
 
In de ledenvergadering in april 2016 zijn de nieuwe statuten vastgesteld en de daarop volgende maand 
bij de notaris gepasseerd.  
 
Het huishoudelijk reglement is daarna ook tegen het licht gehouden, deze is door dhr. Kraayenhof 
getoetst om te kijken of ze niet in tegenspraak waren met de statuten. Het huishoudelijk reglement is 
afgelopen april vastgesteld in de ledenvergadering, waardoor de NGV er weer jaren tegenaan kan.  
 
 
nijntje Beweegdiploma 
Net als vorig jaar kunnen weer de nijntje Beweegdiploma's worden gehaald. Dit vindt plaats op 24 juni en 
start om 15.00 uur in de Spilbroekhal.  Vaders, moeders, opa's en oma's zijn ook van harte uitgenodigd! 

 
Onderlinge wedstrijden 
Voor de meisjes van het selectie turnen en het recreatief turnen zullen er onderlinge wedstrijden worden 
gehouden. 
Dit vindt plaats op 23 juni in de Oranjelaan. Ze vinden het natuurlijk heel erg leuk als ouders, opa’s en 
oma’s, buren en andere bekenden komen kijken! 

 
Ngvneede.nl 
Onze website is vernieuwd!  
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) 

 
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).  
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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. 

 
 

Vriendelijke groet, 

Bestuur en leiding NGV 
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