AANMELDING
Om uw kind goed te kunnen aanmelden hebben wij een aantal gegevens nodig.
Wilt u daarom onderstaande gegevens zo volledig mogelijk invullen?

Voornaam: .........................................Jongen / Meisje
Achternaam:.........................................................................................
Geboortedatum:..............................School:.......................................
Adres: ...................................................................................................
Woonplaats.......................................Postcode:..................................
Telefoonnummer:................................................................................
Mobiel nummer:…................................................................................
E- mail adres:.......................................................................................
Soort gym: ...........................................................................................
Dag en tijd:...........................................................................................
Foto’s en video’s van aangemeld lid mogen gebruikt worden
voor website en sociaal media van de vereniging: Ja/Nee
IBAN(nummer):...................................................................................
Naam rekeninghouder:.......................................................................
Handtekening: ..........................................Datum: .............................
 Bent u bereid vrijwilligerswerk te verrichten: Ja/Nee
Bij het lidmaatschap hoort ook de contributieplicht. Wij incasseren in 10 maandelijkse termijnen,
in de maand juli en augustus wordt er niet geïncasseerd. Door het ondertekenen van dit formulier
verleend u onze vereniging toestemming (tot wederopzegging) de contributie + bondsbijdrage af
te schrijven. Afmelding kan alleen bij de penningmeester, 15 dagen vóór het einde van ieder
kwartaal. Het lopende kwartaal dient volledig te worden voldaan. Het incassantennummer van de
vereniging is: NL07ZZZ4003799440000
Uw gegevens zullen worden vastgelegd in het ledenbestand digimembers. Wij gebruiken deze
gegevens zodat wij u kunnen informeren over het wel en wee van de vereniging en voor de inning
van de contributiegelden. De gegevens worden gedeeld met de KNGU, voor het afdragen van de
bondsgelden. De gegevens van jeugdleden worden gedeeld met de Gemeente Stadskanaal voor de
jeugdsportsubsidie. Wilt u de gegevens wijzigen dan kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Verkrijgbaar bij de trainers of via onze website.

WELKOM
Wij heten u en uw kind van harte welkom bij
gymnastiekvereniging MSK. Onze vereniging bestaat al sinds 1924.
Daar zijn we best wel trots op. Een springlevende vereniging met
ongeveer 150 leden. Ons motto is: MSK Gymnastiek het lenige
alternatief! Een vereniging die plezier in de sport voorop stelt.
Leuk dat uw kind een keer meegedaan heeft met de training. De eerste
2 trainingen zijn gratis. Op deze manier kunt u zien of de vereniging en
de sport echt bij uw kind past. Besluit u dat uw kind lid wordt, dan
verzoeken wij u voor aanvang van de 3e les het aanmeldformulier in te
leveren bij de train(st)er.
Bent u op zoek naar meer informatie over onze vereniging dan
verwijzen wij u graag naar onze website: www.mskgym.nl.
Voor de veiligheid van de sporters is het van belang tijdens de training
geen sieraden te dragen en lang haar vast te maken in een staart.
Verder dragen de leden tijdens de training, bij voorkeur, de clubkleding
van onze vereniging. Meer info hierover kunt u vinden op de website.
Wij danken alle vrijwilligers en trainers die het mogelijk maken om
onze vereniging draaiende te houden. Wilt u zelf u inzetten voor onze
vereniging meldt u zich dan aan bij de leiding of bestuur. U bent van
harte welkom als vrijwilliger.
Wij willen u bedanken voor uw interesse in onze vereniging en
ontmoeten u graag een keer in de gymzaal. Mocht u nog vragen hebben
dan kunt u op het formulier een kennismakingsgesprek aanvragen.
Wij staan u graag te woord.
Met sportieve groet,
MSK Gymnastiek.

Lessen:
Dag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Tijd
16.30 - 18.00 uur
16.00 - 17.00 uur
18.00 - 19.00 uur
14.15 - 15.00 uur
15.00 – 16.00 uur
16.00 - 17.30 uur
17.30 – 19.45 uur
20.00 – 21.00 uur
16.00 – 17.30 uur
17.30 - 19.30 uur
19.45 - 20.45 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 19.30 uur
19.30 – 21.00 uur

Trainers:
Jordi v.d.Werf 06-34255375
Paulien Siegers 06-30102453
Joy Hofman
06-24506838

Groep
Acrogym
Toestelgym
Circusgym
Peutergym vanaf 2,5
Kleuters
Turnen instap
Turnen A-selectie
Jazz-dance
Turnen B-selectie
Acrogym
Combifit
Combigym
Turnen A-selectie
Jumping4ever 12+

Monique Niekamp
Therese Meijles

WELKOM BIJ:

Trainer
Paulien
Ramona
Joy
Paulien
Paulien
Paulien
Paulien/Monique
Therese
Paulien
Paulien
Margriet
Jordi
Paulien/Jordi
Jordi

06-31680626
via watts app

Kun je een keer niet komen trainen, geef dit dan door. De trainers stellen een
berichtje op prijs. Onze vereniging heeft een aantal assistent
trainers die zich vrijwillig inzetten voor onze club.
De Kosten
Peuters tot 4 jaar
Kleuters 4 en 5 jaar
Gym (tot 16 jaar) (1 uur les)
Gym (vanaf 16 jaar)
2e en volgende uur
Bondscontributie > 16 jaar
Bondscontributie < 16 jaar
Tijdens de jaarvergadering in
het lopende seizoen.

Per jaar
Per maand
€ 73,50
€ 7,35
€ 77,50
€ 7,75
€ 87,50
€ 8,75
€ 102,50
€ 10,25
€ 67,50
€ 6,75 p.u.
€ 20,80
€ 25,40
november wordt de contributie vastgesteld voor

VERENIGINGSINFORMATIE
EN

AANMELDFORMULIER

