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NGV 

NIEUWSBRIEF 
 

December 2020 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Maandag 14 december zijn er strengere maatregelen afgekondigd om het corona virus onder 
controle te krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor onze lessen. Alle lessen zijn m.i.v. 15 december 
geannuleerd t/m 19 januari 2021. 
Het bestuur heeft hierom besloten de maand januari geen contributie te heffen. 
 
Echter, de bondscontributie wordt wel in rekening gebracht. Deze moet NGV nl. gewoon 
afdragen aan de KNGU. 
De bondscontributie voor 2021 bedraagt per kwartaal:  
t/m 16 jaar: € 5,80 (was € 5,65) 
17 jaar en ouder: € 7,15 (was € 6,95) 
 

Pieten op bezoek bij de gymles 
Ook dit jaar zijn de pieten weer bij de verschillende gymlessen op bezoek geweest. Ze deden er hun best, 
maar konden nog veel leren van de kinderen. Een paar foto’s als bewijs… 
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Club support Rabo 
Ook dit jaar heeft NGV weer meegedaan aan de actie van de Rabobank, Rabo Clubsupport. 
Dit heeft het mooie bedrag van € 1.035,00 opgebracht. Hier kunnen we weer mooie dingen voor doen 
voor NGV. 
Iedereen die op NGV heeft gestemd ontzettend bedankt! 

 
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 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. 
 

Hele fijne feestdagen gewenst! 
Ondanks een ander verloop van de feestdagen wenst het bestuur en de leiding van NGV u hele 
fijne feestdagen en een gezond 2021!! 
 
Bestuur en leiding NGV 

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

