MIDDELSTUMMER GYMNASTIEK VERENIGING

Ook in het verenigingsjaar 2013-2014 biedt MGV U en uw gezinsleden de mogelijkheid
om sportief te bewegen in het prachtige dorp Middelstum.

Lesrooster seizoen 2013-2014
Onderstaand treft u meer informatie over onze lessen per 27 augustus 2013 aan.
De gymnastiek-/turnlessen is voor iedereen, voor meisjes en jongens, voor ieder niveau
en zelfs al vanaf twee jaar.
De selectielessen zijn op uitnodiging.

Lestijden
Dinsdag (juf Marisa Meerveld)
15.30-16.30 uur
Gymnastiek/Turnen
16.30-17.30 uur
Gymnastiek/Turnen
17.30-18.30 uur
Gymnastiek/Turnen
18.30-19.30 uur
Gymnastiek/Turnen
19.30-20.30 uur
Gymnastiek/Turnen

groep
groep
groep
groep
groep

1-2
3-4
5-6
7-8
VO

Woensdag (juf Marisa Meerveld)
8.45- 9.30 uur
Peutergym (in het speellokaal van de Klimop)(Holwerdaschool)
(vanaf 25 september 2013)
Donderdag (juf Iris Wierenga)
17.00– 18.00 uur
Extra Turnen
18.00– 19.30 uur
Selectie Turnen
Zaterdag (juf Iris Wierenga) (1x in de 2 week)
9.00-10.30 uur
Selectie Turnen

Leiding en karakter van de lessen seizoen 2013-2014
De leiding op de dinsdag is dit jaar in handen van Marisa Meerveld. De lessen zijn
bedoeld voor iedereen en bieden voor elk wat wils. Het plezier in het bewegen staat
daarbij voorop. Het is dus gymnastiek in zijn meest brede vorm!
Voor de les op de woensdag geldt dat Marisa Meerveld met name de peuters
spelenderwijs samen met hun ouder(s) hun wereld wil laten vergroten.
Op de donderdag worden de lessen verzorgd door Iris Wierenga. Daarbij gaat het om
het ontwikkelen van meer specifieke turnvaardigheden. We bieden een extra turnles aan
voor iedereen die daar talent voor heeft en oefenen daarnaast met onze selectiegroep.
Op de zaterdag wordt eens in de 14 dagen door de selectie groep extra geoefend. Dit
met name ook voor de KNGU wedstrijden waar deze groep regelmatig aan mee doet.

Kennismaken met MGV en aanmelden als lid
U kunt elk moment gedurende het gehele jaar kennis maken met onze vereniging door
twee gratis lessen te volgen. Als u lid wordt ontvangt u na de derde les een
inschrijfformulier. Dit moet de volgende les weer bij de leiding worden ingeleverd.

Inschrijfgeld en contributie
Als u lid wordt betaald u éénmalig inschrijfgeld waarmee wij de bondscontributie aan de
KNGU voor het eerste verenigingsjaar betalen. Voor junioren tot 18 jaar is dit een bedrag
van € 2,50. Seniorleden betalen € 12,50.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de contributiebedragen per kwartaal. De
jaarlijkse bondscontributie van rond de 15 euro voor ieder lid die wij aan de KNGU
afdragen is in deze bedragen verwerkt
Junior leden tot 18 jaar

€ 30,00

Seniorleden vanaf 18 jaar

€ 35,00

Gezinslidmaatschap*

€ 75,00

Turnen extra les**

€ 20,00

Turnen selectie donderdag*** € 25,00
Turnen selectie zaterdag***

€ 25,00

*
uitsluitend voor juniorleden als 3 kinderen uit één gezin lid zijn
** extra kosten buiten de normale gymnastiekles om
*** extra kosten buiten de normale gymnastiekles om

Betaling van de contributie
Bij MGV kunt u op 2 manieren uw contributie betalen:
1. Automatische incasso. U machtigt MGV via het inschrijfformulier. Het verschuldigde
bedrag wordt ieder kwartaal afgeschreven. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt
de machtiging automatisch.
2. Internetbankieren
U maakt zelf het verschuldigde bedrag vóór het einde van de 1ste maand van ieder
kwartaal over op rekeningnummer 1007861 van de ING ten name van MGV Middelstum.

Belangrijke punten als u zelf betaald
Als u er voor kiest om zelf te betalen is het van belang dat u aangeeft voor welke
persoon er betaald wordt, om welke les het gaat en voor welke periode u dat doet. Dat
scheelt misverstanden in onze administratie.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van MGV kan per kwartaal worden opgezegd. U moet dan voor het
einde van het kwartaal opzeggen. Anders wordt het kwartaal nog wel gedeclareerd.
Opzeggen kan op twee manieren. U schrijft een email aan mgvmiddelstum@gmail.com of
u stuurt een brief naar secretariaat MGV t.a.v. mevrouw A. Zijlstra-van der Laan,
Berkenlaan 4, 9991 EG, Middelstum.

Extra activiteiten MGV
Als vereniging nemen wij regelmatig deel aan wedstrijden van de KNGU. Daarnaast
organiseren wij van tijd tot tijd cursussen zoals bijvoorbeeld aerobic en danslessen. De
kosten voor deze extra activiteiten zijn natuurlijk niet in de reguliere contributie
verwerkt.

Ten slotte
Wij wensen u veel plezier toe bij alles wat u bij of met MGV onderneemt. Als er vragen
zijn liefst via de mail (mgvmiddelstum@gmail.com) of anders aan:
 Harry Piepers voorzitter Barthold Entensweg 20: tel 0595/551912
 Anneke Zijlstra-van der Laan secretariaat, Berkenlaan 4: tel 0595/552837
 Martine Geerstma-van der Laan, Heemweg 6, Westerwijtwerd: 0595/552992
 Petra van der Wal, Gela Manningalaan 1: 0595/552931

