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September 2017 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

De zomervakantie is voorbij, de lessen zijn weer begonnen en de eerste bestuursvergadering is geweest. 

Er was een mogelijke gegadigde voor de functie van voorzitter, maar helaas  heeft deze persoon 

aangegeven het toch niet te kunnen combineren met werk, gezin en andere bezigheden. 

Heel jammer, maar begrijpelijk. 

Toch vanuit het bestuur een dringende oproep; wie wil ons helpen NGV als fantastische vereniging 

overeind te houden.  Vele handen maken licht werk. We kunnen een ‘frisse wind’ in het bestuur 

heel goed gebruiken. 

 
Turnen selectie 
Om zich goed voor te bereiden op de wedstrijden van dit seizoen, gaan de turn selectie meisjes twee 
keer trainen in de turnhal in Almelo. Meer informatie hierover volgt via de turnleiding. 
 
 
nijntje Beweegdiploma 
De lessen voor het nijntje Beweegdiploma op de Kisveldschool zijn een groot succes en zullen ook 
komend jaar weer worden gegeven. De lessen worden verzorgd door Lavinia Kosters. 
Uiteraard komt het nijntje programma ook weer terug in de reguliere lessen van de peuters en kleuters. 

 
Kleutergym 
Er is nog plek voor nieuwe kleuters bij de kleutergymlessen. Lekker bewegen, rennen, springen, klimmen 
en zwaaien. Neem eens een vriendje of vriendinnetje mee om te laten zien hoe leuk het is. 
De lessen zijn voor kinderen v.a. 3,5 jaar en worden gegeven op donderdag van 15.30 – 16.40 uur in de 
Spilbroekhal en op zaterdag van 08.45 – 09.45 uur in het DAR gebouw in Rietmolen. 
 
Contributie 
In oktober wordt de bondscontributie van de KNGU voor het vierde kwartaal afgeschreven. Het bedrag 
dat NGV afschrijft, is deze maand dan ook hoger.  
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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) 

 
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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