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Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

Vanwege het Corona virus mogen er al enige tijd geen trainingen gegeven worden door 
sportverenigingen. Gelukkig mogen we in Nederland, met voldoende afstand tot elkaar, wel naar buiten 
om bijvoorbeeld een wandelingetje te maken. 
Kinderen gaan niet naar school, maar mogen nog wel buiten spelen, om zo toch wat energie kwijt te 
raken. Zo hebben we de mogelijkheid toch in beweging te blijven. 

Als bestuur hebben we besproken wat te doen in deze situatie en hebben we een aantal beslissingen 
genomen: 

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering stond gepland voor 7 april. Deze hebben we geannuleerd. We 
overleggen nog of deze op een later moment door kan gaan of dat er een andere oplossing gekozen 
moet worden. 

Contributie 
Het bestuur heeft besloten de contributie voor de maand april niet te innen.  
We innen echter wel de bondscontributie die ook voor deze maand gepland stond. Deze moet de 
vereniging nl. gewoon afdragen aan de KNGU. 
De kosten hiervoor zijn, als vermeld in de nieuwsbrief van februari, iets verhoogd en zijn als volgt: 
0 t/m 15 jaar: € 5,65 (was € 5,50) 
16 jaar en ouder: € 6,95 (was € 6,75) 

Uitvoering 
In juni stond er weer een uitvoering gepland. Er waren al volop leuke ideeën om er weer een leuke show 
van te maken. 
Echter, er is door de huidige situatie geen tijd om te oefenen met de verschillende groepen. Het bestuur 
heeft dus helaas moeten besluiten de uitvoering te annuleren. 
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Rest ons nog iedereen sterkte en een goede gezondheid te wensen. Hopelijk is er over niet al te lange 
tijd beter nieuws te melden. 
 
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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