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Maart 2018 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er verschillende activiteiten geweest en in aantocht.  

In deze nieuwsbrief brengen wij u daarvan op de hoogte. 

 

Algemene ledenvergadering 

Dinsdag 10 april vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Binnenkort ontvangt u hiervoor 

een uitnodiging en de agenda.  

Uitvoering 2018 

Zet het in de agenda! 

Op zondag 15 april 2018 organiseren we weer een spectaculaire uitvoering in de Spilbroekhal.  Het 

thema dit jaar is: de Beestenboel van NGV. 

De uitvoering start om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur! Entree: € 5,- per persoon (incl. 1 gratis 

kop koffie of thee). Kinderen t/m groep 8 van de basisschool zijn gratis. 

Senioren Actief in Rietmolen 

Iedere donderdag van 19.30 tot 20.30 is er in de DAR in Rietmolen een gymnastiekles voor senioren 

waarin verschillende loop-, evenwicht- en coördinatieoefeningen worden gedaan. De les wordt afgesloten 

met een potje volleybal. 

In de lessen staat gezelligheid en beweging centraal. Leeftijd en niveau is niet van belang en iedereen is 

welkom! 

Er is ruimte voor meer leden. Kent u iemand die graag wil gymmen? Kom eens langs en doe een keer 

gratis mee! 
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Actie behalen nijntje diploma 

Bij NGV is het voor peuters, kleuters en kinderen t/m 6 jaar mogelijk het nijntje diploma te halen. 8 Maart 

zijn de lessen gestart. In 15 lessen leren de kinderen alle motorische, sociale en cognitieve vaardigheden 

die nodig zijn voor het behalen van het nijntje diploma deel 1 of deel 2. 

Voor een totaalbedrag van €60,- worden de lessen gegeven en wordt er afgesloten met een feestelijke 

diploma-uitreiking. De lessen starten op donderdag 8 maart van 15.30 uur tot 16.30 uur in de 

Spilbroekhal in Neede of op zaterdag 10 maart van 8.45 uur tot 9.45 uur in de DAR in Rietmolen. 

Leden gezocht hiphop tieners 

Vanaf maart kunnen tieners vanaf 13 jaar vier keer gratis een Hiphop- dansles volgen. Deze dansles 

wordt gegeven door Bo Sleebos op zaterdag van 10 tot 11 uur in de sporthal aan de Dumasweg 31 in 

Neede. 

Bo Sleebos is danstrainster bij de Needse gymnastiekvereniging (NGV). Bo danst al 9 jaar, diverse stijlen, 

zoals hiphop, girly en modern. Ze traint zelf in een wedstrijdteam en is met dat team al drie keer 

Nederlands kampioen geweest. Bo, die in Eibergen woont, volgt de opleiding Sport en Bewegen. 

Bo geeft ook les aan een jongere leeftijdsgroep: Kinderen van groep 3 t/m 5, zij krijgen les van 9.00 tot 

10.00. Zij kunnen natuurlijk ook altijd een keer een les proefdraaien! Voor de les van 10.00 tot 11.00 uur 

geldt nu een speciale aanbieding: 4x gratis meedoen, starten op een zaterdag in maart. Meer informatie: 

info@ngvneede.nl of www.ngvneede.nl 

 

Actie Hart voor Achterhoek 

Ook dit jaar is er voor verenigingen weer de mogelijkheid mee te doen aan de actie ‘Hart voor de 

Achterhoek’ van de Rabobank. 

Dit heeft NGV vorig jaar een leuk geldbedrag opgeleverd waarmee we bijvoorbeeld nieuwe materialen 

kunnen aanschaffen. 

Ook dit jaar doet NGV weer mee. U kunt stemmen op NGV van 22 mei t/m 6 juni 2018. Let wel; stemmen 

kan alleen gedaan worden door leden van de Rabobank. U kunt eenvoudig lid worden, indien u een 

rekening bij de Rabobank heeft. Minimum  leeftijd 16 jaar en u dient uiterlijk 31 maart 2018 lid te worden. 

Verder informatie hieromtrent volgt. 

http://www.ngvneede.nl/
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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 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. 

 

Het bestuur zoekt 

versterking!! 

We zoeken nog steeds een 

voorzitter. 

Wie vult deze plek in en helpt  ons 

NGV als fantastische vereniging 

overeind te houden.   

Vele handen maken licht werk.  

We kunnen een ‘frisse wind’ in het 

bestuur heel goed gebruiken.   

 

Bestuur en leiding NGV 

http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures
mailto:info@ngvneede.nl

