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MG A-Type & Magnette Owners Holland 
MGATO
MGATO is een landelijk georganiseerde vereniging van  

MG-A type en Magnette ZA - ZB eigenaren en sympathisanten.

MGATO heeft als doel:
• het in stand houden en het restaureren van MG’s en wel in het 

bijzonder de types MGA en de Magnette ZA en ZB.

• het bijeenbrengen van de eigenaren van deze types.

• het behartigen van de belangen van de leden voor zover het 

hun auto’s van het merk MG betreft.

MGATO probeert haar doelstellingen te ver-
wezenlijken door op verschillende fronten 
actief te zijn, zoals
• het organiseren van toer- en puzzelritten in de maanden april 

tot en met oktober. 

• het organiseren van en deelnemen in beurzen, concoursen 

en tentoonstellingen. 

• het verzamelen en verspreiden van technische gegevens 

onder de leden. 

Ledenpas
De ledenpas dient als bewijs van lidmaatschap. Leden (en hun 

partner) krijgen op vertoon van de ledenpas gratis toegang tot 

de MG Informatie- en Onderdelenbeurs in Houten. Ook kan 

korting worden verkregen bij het afsluiten van een oldtimerver-

zekering.

Verenigingsblad
Het verenigingsblad The Octagon krijgt u als MGATO lid  

6 keer per jaar  toegezonden in combinatie met  De Auto 

(het KNAC magazine). Hierin wordt verslag gedaan van 

onze activiteiten en evenementen. Tevens wordt u in kennis 

gesteld van allerlei ander verenigingsnieuws en (technische) 

wetenswaardigheden.

The Octagon 
The Octagon wordt samen met het KNAC magazine ‘de 

Auto - Powered by CARROS’, verzonden. Zo wordt u zo-

wel automotive breed als MGATO specifiek geïnformeerd. 

Ook krijgt u als MGATO lid het basislidmaatschap van 

KNAC gratis aangeboden. 

Bent u al lid van de KNAC? Dan krijgt u  een forse korting 

op de contributie van de KNAC.  

MGATO is gelieerd aan FEHAC en KNAC

Bent u ook een echte MG liefhebber en wilt u contact met 

andere MGA  en Magnette liefhebbers? 

Word dan lid van MGATO. 

Meld u aan via het inschrijfformulier, op te vragen bij het 

contactadres of te downloaden via de website op 

www.mgato.nl/lid-worden/

           

Word lid van de MGATO en u ontvangt de ledenpas, het verenigingsblad en een welkomstpakket. Word lid van de MGATO en u ontvangt de ledenpas, het verenigingsblad en een welkomstpakket.

CONTRIBUTIE
 Betaling middels automatische machtiging per  kalenderjaar. Aanmelding per kwartaal is mogelijk. Voor bedragen zie:  

www.mgato.nl Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie door de penningmeester. Dan sturen wij u ook het 
welkomstpakket toe dat bij een nieuw lidmaatschap hoort. 



MG A Type en Magnette Owners Holland
Vereniging tot instandhouding en restaureren van MG’s, 
in het bijzonder de MG A, ZA en ZB

www.mgato.nl
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MGATO is aangesloten bij de FEHAC en is tevens vriendenclub van de KNAC.
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Contactgegevens:
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 (Lidnr. 201615, lid sinds 11-08-2015

MGATQ voelt als een warm bad, dat komt door de leuke en gezellige mensen die de MG A en 
Magnette een warm hart toedragen. Bij de MGATO kom je de eerste keer binnen als vreemde, 
maar je gaat weer naar huis met vele MG A vrienden.

(Lidnr. 1757, lid sinds 01-10-1997)

MGATO;  iedere 3e zondag van de maand vriendschap,  gezelligheid en uitwisseling van 
technische informatie en....... last but not least: De mooiste plekjes van Nederland ontdekken!
   

(Lidnr.  007 Lid sinds 01.10.1974)

MGATO; “Als je vanaf het eerste uur lid bent dan is het goed om te zien hoe na 43 jaar de club 
nog bloeit en blaakt van enthousiasme met een warm kloppend hart voor dit mooie merk.
Het clubblad voedt elke keer weer deze passie.”
   

(Lidnr. 1830, lid sinds 01-04-1998)

MGATO is een leuke, gemoedelijke en vooral 
gezellige club met gevarieerde ritten en een keer 
per jaar een lang weekend”

 (Lidnr. 201604, lid sinds 16-05-2016)

MGATO  is een zeer enthousiaste en gezellige 
club met mensen met een gemeenschappelijke 
interesse, de MG A. Onze eerste tourrit en het 
jaarlijks terugkerend weekend is ons zeer goed 
bevallen en een mooie herinnering.

(Lidnr. 1001, lid sinds 01-01-1990)
 
MGATO een leuke en gezellige vriendenclub 
met de gedeelde passie voor de MGA. Waar je 
altijd jezelf kunt zijn.

(Lidnr. 2013001, lid sinds 01-01-2013)

MGATO is een gezellige oldtimervereniging 
van Engelse autoliefhebbers die hun hobby 
weten te combineren met een goede onderlinge 
sociale samenhang

(Lidnr. 807, lid sinds 01.01.1988)

MGATO  ‘DE’ reden om de derde zondag 
van de maand vrij te houden voor vriendschap 
en gezelligheid, genietend in de MGA van 
telkens weer een mooi en vaak onbekend stukje 
Nederland.

Word lid van de MGATO en u ontvangt de ledenpas, het verenigingsblad en een welkomstpakket.

Members quotes:

(Lid nr. 237, lid sinds 01.01.1982)

MGATO is voor mij een (h)echte vriendenclub. Ondanks een grote onderlinge verscheiden-
heid vindt er tussen leden van de club een plezierige en welhaast symbiotische interactie plaats. 
En samen delen wij de adoratie voor de MGA, die schitterende klassieke Britse sportwagen 
met zijn mooie lijnen, die wereldwijd zo velen inspireerde tot sportief rijden onder de slogan 
“Safety Fast”. 


