
Informatie voor nieuwe leden
Wij heten u of uw dochter/zoon van harte welkom als lid van de Middelstummer 
Gymnastiek vereniging MGV. Aangezien nieuwe leden vaak veel vragen hebben, hebben 
wij het één en ander hieronder kort op papier gezet. Uitgebreidere informatie vindt u op 
www.mgvmiddelstum.nl  

U wordt verzocht het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding. U heeft recht op 
maximaal twee introductielessen daarna gaat het lidmaatschap in en is er contributie ver

Zodra u lid wordt van MGV, wordt u ook automatisch lid van de overkoepelende sportbond, de KNGU. De 
bondscontributie van de KNGU zal jaarlijks tegelijk met het 1

MGV werkt uitsluitend met automatische incasso’s voor de verschuldigde contributies. Dit in verband met het 
verwerken van de bankgegevens in onze geautomatiseerde boekhouding. 

Lessen aantal uren 
1 uur MGV 
2 uur MGV 
2,5 uur MGV 
3 uur MGV 
3,5 uur MGV 
4 uur MGV 
4,5 uur MGV 
5 uur MGV 
6 uur MGV 
7 uur MGV 
1 uur Trampoline springen 

 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt opzeggen voor het einde van ieder kwartaal. 
Via de site van MGV is het formulier “Beëindiging of wijziging lidmaatschap MGV” te downloaden. U kunt dit 
formulier ingevuld via de email opsturen naar mgvmiddelstum@gmail.com of inleveren bij de leiding. 

Bij officiële gelegenheden zoals wedstrijden is het verplicht een turnpakje van MGV te dragen. Ook hebben wij een 
clublijn bij een Sporthuis Winsum te koop. Informatie over de mogelijkheden v
op onze website.  

Het lesrooster staat op de website. Actuele aanpassingen van het lesrooster worden op de website weergegeven. 
Tijdens de basisschool vakanties worden er geen lessen gegeven. 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via mgvmiddelstum@gmail.com of met de 
trainsters.  
Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen als lid van onze vereniging. 
 

Namens het bestuur en de leiding van MGV

 

 
 

          

Gymnastiek- en 
Atletiekvereniging MGV 
Berkenlaan 4 9991 EG 
Middelstum     
 

Informatie voor nieuwe leden  

Wij heten u of uw dochter/zoon van harte welkom als lid van de Middelstummer 
Gymnastiek vereniging MGV. Aangezien nieuwe leden vaak veel vragen hebben, hebben 
wij het één en ander hieronder kort op papier gezet. Uitgebreidere informatie vindt u op 

U wordt verzocht het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding. U heeft recht op 
maximaal twee introductielessen daarna gaat het lidmaatschap in en is er contributie ver

Zodra u lid wordt van MGV, wordt u ook automatisch lid van de overkoepelende sportbond, de KNGU. De 
de KNGU zal jaarlijks tegelijk met het 1e kwartaal worden geïnd.  Dit is een bedrag van 

tomatische incasso’s voor de verschuldigde contributies. Dit in verband met het 
verwerken van de bankgegevens in onze geautomatiseerde boekhouding.  

Contributie per kwartaal 
€36,75 
€57,75 
€68,25 
€78,75 
€90,30 
€102,90 
€110,25 
€120,75 
€144,40 
€165,00 
€50,00 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt opzeggen voor het einde van ieder kwartaal. 
Via de site van MGV is het formulier “Beëindiging of wijziging lidmaatschap MGV” te downloaden. U kunt dit 

turen naar mgvmiddelstum@gmail.com of inleveren bij de leiding. 

Bij officiële gelegenheden zoals wedstrijden is het verplicht een turnpakje van MGV te dragen. Ook hebben wij een 
clublijn bij een Sporthuis Winsum te koop. Informatie over de mogelijkheden van deze kleding kunt u terug vinden 

Het lesrooster staat op de website. Actuele aanpassingen van het lesrooster worden op de website weergegeven. 
Tijdens de basisschool vakanties worden er geen lessen gegeven.  

gen hebben, neem dan contact op via mgvmiddelstum@gmail.com of met de 

Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen als lid van onze vereniging.  

Namens het bestuur en de leiding van MGV 

ING bank IBAN 
NL91INGB0001007861 
BIC INGBNL2A  
Inschrijving KvK: 40023745  
 

www.mgvmiddelstum.nl 
mgvmiddelstum@gmail.
penningmeestermgv@gmail.com

Gymnastiek vereniging MGV. Aangezien nieuwe leden vaak veel vragen hebben, hebben 
wij het één en ander hieronder kort op papier gezet. Uitgebreidere informatie vindt u op 

U wordt verzocht het inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding. U heeft recht op 
maximaal twee introductielessen daarna gaat het lidmaatschap in en is er contributie verschuldigd.  

Zodra u lid wordt van MGV, wordt u ook automatisch lid van de overkoepelende sportbond, de KNGU. De 
Dit is een bedrag van €30,00 

tomatische incasso’s voor de verschuldigde contributies. Dit in verband met het 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. U kunt opzeggen voor het einde van ieder kwartaal. 
Via de site van MGV is het formulier “Beëindiging of wijziging lidmaatschap MGV” te downloaden. U kunt dit 

turen naar mgvmiddelstum@gmail.com of inleveren bij de leiding.  

Bij officiële gelegenheden zoals wedstrijden is het verplicht een turnpakje van MGV te dragen. Ook hebben wij een 
an deze kleding kunt u terug vinden 

Het lesrooster staat op de website. Actuele aanpassingen van het lesrooster worden op de website weergegeven. 

gen hebben, neem dan contact op via mgvmiddelstum@gmail.com of met de 

www.mgvmiddelstum.nl 
mgvmiddelstum@gmail.com  

meestermgv@gmail.com 


