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NIEUWSBRIEF 
 

Maart 2019 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019. Het is weer tijd voor de laatste nieuwtjes. 

 

Algemene ledenvergadering 

De ALV staat gepland op 9 april a.s., locatie Oranjelaan. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging. 

Bondscontributie zal weer worden afgeschreven per 1 april! 

De bondscontributie wordt apart per kwartaal berekend. 

De KNGU heeft de bondscontributie iets verhoogd. De nieuwe tarieven zijn: tot 16 jaar per kwartaal  

€ 5,50 (was € 5,20) 16 jaar en ouder per kwartaal € 6,75 (was € 6,35). 

Uitje leiding en bestuur 

Op 29 december zijn de leiding en bestuur op stap geweest. Met z’n 8’en (helaas kon niet iedereen mee) 

zijn we naar de Ziggodome voor de ‘Touch of Gold’. 

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 waarschijnlijk weer folders laten maken die we huis aan huis willen 

verspreiden. Hierbij is alle hulp welkom; we komen hierop terug! 

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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Opening speeltuin de Berg 

Op zaterdag 30 maart 2019 opent Speeltuin de Berg voor de 65e keer haar deuren voor de kinderen van 

Neede. Om de opening van de speeltuin een feestje te laten zijn voor de jonge, maar ook oudere 

kinderen zijn verenigingen en de middenstand van Neede uitgenodigd om er een gevarieerd programma 

van te maken. NGV gaat deelnemen. We willen de tumblingbaan meenemen. Dit kan uiteraard alleen bij 

mooi weer.  

Springgroep springt in het zwembad 

Tijdens de nieuwjaarsborrel van de Needse ondernemersvereniging heeft de springgroep een trampoline 

springshow gegeven in het zwembad. Het was zowel voor de toeschouwers als de jongelui een groot 

succes! 

Er zijn diverse filmpjes gedeeld op facebook 

 

 

Meivakantie 

Het duurt nog even, maar er worden plannen gesmeed voor een superleuke activiteit voor de kinderen in 

de meivakantie. Nadere informatie volgt…. 

 

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? 
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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. 

 

Bestuur en leiding NGV 
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