Nieuwsbrief
Musselkanaal, januari 2015
Geachte leden, ouders/verzorgers,
Allereerst willen wij iedereen een mooi en sportief 2015 toewensen. Begin 2015
hebben we al een aantal items op de agenda staan. Zo starten we op 8 januari in
samenwerking met ReumActief de fitnesslessen Drums Alive. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de website www.mskgym.nl .Op 31 januari organiseert MSK
Gymnastiek een acrowedstrijd in Musselkanaal, kom gerust langs in de Veenhorst en
bewonder de inspanning van onze acro leden.
Op 12 november 2014 was de jaarlijkse ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering hebben we diverse zaken besproken die onze leden
aangaan. Onze vereniging heeft een nieuw bestuurslid. Jeroen Benus heeft zitting
genomen als algemeen bestuurslid. Wij wensen Jeroen veel succes en plezier als
bestuurslid.Tijdens deze jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van Jakob
Pot en Carry Hoving, zij hebben zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Zij zijn
tijdens de jaarvergadering uitgebreid bedankt voor hun inzet. Wilt u ook inspraak in
het wel en wee van onze vereniging u kunt 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 contributies blijven ongewijzigd:
per maand (voor één uur per week)
Leden tot 4 jaar
€ 7,35 voor ¾ uur les p.wk.
Leden 4 en 5 jaar
€ 7,75 voor 50 minuten les p.wk.
Leden tot 16 jaar
€ 8,75
Leden vanaf 16 jaar
€ 10,25
Ieder volgend uur training
€ 6,75
De KNGU (de gymnastiekbond) heeft de prijzen wel gewijzigd.
Leden tot 16 jaar
€ 15,36 per jaar
Leden vanaf 16 jaar
€ 19,72 per jaar
De KNGU contributies worden geïnd in 2 termijnen 50% in januari en 50% in februari.
Leden die na 1-1-2015 lid worden betalen bij de 1e automatische incasso het
lidmaatschap van de KNGU.
De wedstrijdgelden worden 100% door belast aan de leden. Heeft u naar aanleiding
van deze brief nog vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,
MSK Gymnastiek
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MSK Gymnastiek
Al 90 jaar het lenig alternatief!

