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NGV 

NIEUWSBRIEF 
 

Juli 2019 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. We hebben een warme periode achter de rug 

waarin we soms de lessen wat aan hebben gepast. 

 

Bondscontributie zal weer worden afgeschreven! 

De bondscontributie wordt apart per kwartaal berekend. 

De KNGU heeft de bondscontributie begin 2019 iets verhoogd.  

De tarieven zijn: tot 16 jaar per kwartaal € 5,50 (was € 5,20) 16 jaar en ouder per kwartaal € 6,75 

(was € 6,35). 

 

Actie Rabobank 

Ook dit jaar willen we weer meedoen met de Rabobank actie om onze clubkas te spekken. 

De planning voor 2019 is wat gewijzigd ten opzichte van vorige jaren. De gehele zomer is er tijd om 

‘campagne te voeren’. We gaan weer folders laten maken die we huis aan huis willen verspreiden. Hierbij 

is alle hulp welkom. Inmiddels is er via de mail een verzoek om hulp gekomen. Kunnen we weer op u 

rekenen? 

 

Leden van Rabobank Noord- en Oost Achterhoek kunnen van 5 september tot en met 19 september 

stemmen. Zet dit vast in uw agenda! 

Tussen 7 oktober en 11 oktober worden de bedragen bekend gemaakt en vindt de uitreiking hiervan 

plaats. 

We hopen natuurlijk weer op een mooi bedrag. 
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Zowel de jeugd als de volwassen leden hebben allerlei leuke activiteiten gehad.Op de valreep hebben er 

nog allerlei leuke activiteiten plaats gevonden die we graag met u delen. 

 

Einde seizoen activiteit trimgroepen maandag en donderdag  

Op 24 juni hebben de trimgroepen een gezamenlijke activiteit gehad; gymgolf. Voor de start werd er 

koffie gedronken met heerlijk zelfgebakken cake. 

Geïnspireerd door het boerengolf was er een parcours uitgezet in de gymzaal in Rietmolen met allerlei 

hindernissen waar met een knots hockeystick een bal over en door geslagen moest worden. De dames 

en heren namen allemaal fanatiek deel. 

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel in de kantine van het DAR-gebouw. 

 

 

Buikglijden op de tumblingbaan op donderdag 27 juni 

Vanwege de hoge temperaturen zijn de gym- en turnlessen voor de jeugd in de week van 24 juni afgelast. 

Als vervanging voor de lessen is voor alle jeugdleden een ‘buikglij’ evenement georganiseerd achter het 

zwembad. De tumblingbaan was er uitgerold en met flink wat groene zeep en water was het heerlijk 

glijden over de baan. 

Onderlinge turnwedstrijd op zaterdag 29 juni. 

De selectie en de recreatie turnsters hebben een onderlinge wedstrijd afgewerkt in de Oranjelaan. 

Ondanks de hoge temperaturen lieten alle meisjes mooie oefeningen zien.  

 

Nijntje examen op zaterdag 29 juni 

’s Middags was het de beurt aan de peuters en kleuters om aan het Nijntje examen mee te doen. Er was 

een mooi circuit opgezet. De kinderen zetten hun beste beentje voor en lieten aan alle ouders, opa’s en 

oma’s en andere belangstellende zien wat ze allemaal hebben geleerd. 

Alle 65 kinderen hebben hun Nijntje diploma behaald. 
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Gymgroep Noordijk 

De gymgroep in Noordijk (basisschool groep 4 t/m 8) op maandag is te klein geworden. We zijn dus 

helaas genoodzaakt te stoppen met deze groep. 

De kinderen kunnen uiteraard meedoen bij één van de gymgroepen in Neede. De ouders van de 

betreffende kinderen zijn inmiddels geïnformeerd. 

Gymgroep meisjes 8 jaar en ouder Dumasweg 

Ook deze groep telt heel weinig meiden. Daarnaast stoppen er nog een aantal meisjes, dus blijven er nog 

slechts 4 meiden over. 

Helaas heeft het bestuur moeten besluiten ook met deze groep te stoppen. De ouders van de betreffende 

meiden zijn inmiddels geïnformeerd. 

Nieuwe groep free running  

Na het vervelende nieuws over groepen die stoppen is er ook goed nieuws te melden. 

Na de zomervakantie zullen we op donderdag om 17.00-18.00 uur starten met free running. Deze les is 

geschikt voor jongens en meisjes en wordt gegeven door Adrianne, met hulp van Jesse en Laurens! 

 

  

 

Nieuw materiaal 

De afgelopen jaren hebben we gespaard voor nieuw materiaal. We hebben al wat kleiner materiaal 

aangeschaft. Nu gaan we echter ook een airtrack kopen. Deze vervangt de tumblingbaan. Deze is al 

behoorlijk oud en begint wat slijtage te vertonen. 

We bieden de leden van NGV wel de mogelijkheid de tumblingbaan te huren. Voor meer informatie; 

info@ngvneede.nl 
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Bestuur 

Het bestuur van NGV bestaat op dit moment uit 4 personen, te weten:  

Betsy Bartelink (penningmeester), Sonja Grooters (secretaris), Ursula ten Hoopen (ledenadministratie) en 

Jeannette Mol (lid). We proberen met z’n vieren en de hulp van onze geweldige leiding de vereniging 

draaiende te houden en, naast de reguliere lessen, leuke activiteiten te organiseren. We kunnen hier best 

wat hulp bij gebruiken. Wie vult deze plek in en helpt  ons NGV als fantastische vereniging overeind te 

houden. Wie zorgt voor een frisse wind in onze vereniging en in het bestuur? 

 

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. 

 

Bestuur en leiding NGV 
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