Marrumer Gymnastiek- en Volleybalvereniging
Informatie en aanmeldingsformulier nieuwe leden

Door het invullen en inleveren van bijgaand inschrijfformulier bij de penningmeester kunt u zich aanmelden
als lid van MGVV.

ALGEMENE INFORMATIE EN REGELS MGVV
Lidmaatschap
• Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn verkrijgbaar bij de leiding
• De eerste 2 aansluitende proeflessen zijn gratis voor leden die tenminste twee jaar geen gebruik van de
desbetreffende sport hebben gemaakt.
• Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester/ledenadministrateur. Er geldt een
opzegtermijn van 1 maand ingaande per datum van ontvangst van de opzeggingsbrief/mail. Uiteraard
kan in die maand ook nog worden deelgenomen aan de betreffende sport.
• Deelname aan activiteiten van MGVV is op eigen risico.
Wanneer wel/geen gymles of training
• Tijdens vakanties van de basisschool is er geen gymles, tenzij anders wordt aangekondigd. Bij
volleybal is het afhankelijk van de met de groep gemaakte afspraken of in schoolvakanties training is.
Volleybaltraining stopt in overleg met de leden omstreeks mei en begint weer na de zomervakantie
(hiermee is bij de hoogte van het contributiebedrag rekening gehouden.)
Regels gymnastiek
• Als de gymles van de vorige groep nog bezig is, blijft men voor het begin van de gymles in de
kleedkamer totdat de leiding een seintje geeft dat het begint. Laat uw kind daarom niet te laat, maar ook
niet te vroeg naar gymles gaan. Voor en na de gymles is er geen toezicht van de leiding.
• Tijdens de gymles mogen de kinderen niet in de toestelruimte, behalve als de leiding hen vraagt om te
helpen met klaarzetten of opruimen van de toestellen.
• Ouders zijn in principe niet in de zaal tijdens de gymles. Alleen tijdens de eerste 5 minuten aan het
begin en de laatste 5 minuten aan het eind van de gymles mogen de ouders even kijken. Zo nu en dan
wordt er ook een kijkles georganiseerd.
• Bij wedstrijden turnt men in het clubpakje met in het haar voor zover mogelijk de bijbehorende
haarwokkel en met witte gymschoentjes (of blote voeten).
• Tijdens de gymles wordt indien mogelijk een gympakje gedragen of andere geschikte gymkleding. Voor
iedereen geldt: geen sieraden of wijde T-shirts.
• Lang haar wordt tijdens de gymles in staart(en) of vlecht(en) gedragen. Dus geen los haar.
• Tijdens de gymles blijven de kinderen in de zaal. Laat jonge kinderen a.u.b. voor de gymles naar het
toilet gaan, zodat toiletbezoek tijdens de gymles niet nodig is.
• Als uw kind een keer verhinderd is, kan er bij de leiding afgezegd worden.
Privacy
MGVV maakt foto’s bij wedstrijden en gymnastiekuitvoeringen. Wij plaatsen deze op eigen
facebookpagina, met vermelding van de voornaam. Soms wordt een foto gebruikt voor krant, sportblad of
website. Op de website vermelden we geen namen. In de krant of in het Marrumer sportblad wordt
bijvoorbeeld een teamfoto gepubliceerd of wanneer er prijzen gewonnen zijn. Dan wordt wel de naam
(voornaam en achternaam) vermeld. Bij deze aanmelding als lid vragen we u aan te geven of MGVV
beeldmateriaal van u of uw zoon/dochter mag gebruiken.
Meer informatie: www.mgvv.nl

Marrumer Gymnastiek- en Volleybalvereniging
Dit inschrijf- en machtigingsformulier a.u.b. volledig invullen
Naam:
Indien minderjarig naam
ouder/rekeninghouder:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
e-mailadres:
IBAN nummer:
Meldt zich aan als nieuw lid voor de
volgende sport:
Datum eerste les/training*
*n.b. De eerste 2 lessen zijn gratis. Bij het afschrijven van de contributie houdt de penningmeester hiermee
rekening. (Het gaat om de eerste 2 aansluitende lessen en het geldt alleen voor leden die twee jaar geen
gebruik van betreffende sport hebben gemaakt.)
Ondergetekende
• geeft toestemming aan de penningmeester van de Marrumer Gymnastiek- en Volleybalvereniging
(MGVV) te Marrum
• tot wederopzegging
• om per kwartaal het verschuldigde contributiebedrag
• en eenmaal per jaar de KNGU-bondscontributie (voor gymleden)
• en inschrijfgeld voor wedstrijden
• als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging van hem- of haarzelf of zijn of haar kinderen
• te innen van bovengenoemd rekeningnummer via automatische incasso.
Handtekening rekeninghouder

Ondergetekende
• geeft wel / geen toestemming voor publicaties op facebook, website, krant of Marrumer
informatieblad (sportblad).
Handtekening ivm privacywetgeving

Dit formulier graag zo spoedig mogelijk en volledig ingevuld inleveren bij de trainster of bij de
penningmeester van de vereniging, Alette Schaap, Kopkewier 4, 9073 GP Marrum

