Betreft: nieuwsbrief
Musselkanaal, december 2013
Geachte leden, ouders/verzorgers,
Op 23 november 2013 was de jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering hebben we diverse zaken besproken die onze leden aangaan.
Wij kunnen u met vreugde mededelen dat onze vereniging een nieuwe secretaris heeft.
Liane Ketelaar heeft het stokje van Jaap Boxem overgenomen. Het bestuur wenst haar veel
succes met deze functie. Wilt u ook inspraak in het wel en wee van onze vereniging dan kunt
u zich nog aanmelden voor een bestuursfunctie of vrijwilliger. U bent van harte welkom om
ideeën aan te dragen en mee te beslissen.
Tijdens de jaarvergadering is er ook gesproken over de contributie.
De laatste contributieverhoging is in 2012 geweest. Onze vereniging wordt geconfronteerd
met prijsstijgingen: te denken valt aan de kosten van zaalhuur en trainers.
Vandaar dat er tijdens de jaarvergadering is besloten om de contributie te verhogen.
De nieuwe contributies zijn per 1 januari 2014:
per maand (voor één uur per week)
€ 7,35 ( was € 7,10)
Leden tot 4 jaar
Leden tot 16 jaar
€ 8,75 (was € 8,40)
Leden vanaf 16 jaar
€ 10,25 (was € 9,95)
Ieder volgend uur training
€ 6,75
De KNGU (de gymbond) heeft de prijzen ook gewijzigd.
Leden tot 16 jaar
€ 15,00 per jaar
Leden vanaf 16 jaar
€ 18,75 per jaar
De KNGU contributies worden geïnd in 2 termijnen 50% in januari en 50% in februari.
De wedstrijdgelden zijn ook aan de orde geweest. Voor de KNGU wedstrijden waar uw kind
aan deelneemt wordt € 5,= per wedstrijd in rekening gebracht. Voor onderlinge wedstrijden
geldt 100% doorbelasting.
2014 wordt een bijzonder jaar: MSK Gymnastiek bestaat 90 jaar!
Op 24 mei 2014 staat onze uitvoering op de agenda. Noteert u dit vast.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen dan kunt u mij bereiken op
telefoonnummer 0599-416414.
Met vriendelijke groet,
MSK Gymnastiek

Namens het bestuur
Esther de Wit
Penningmeester

MSK Het lenig alternatief!

