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Kom in actie voor UDI – Warga
Om onze vereniging financieel gezond te houden, hebben we uw hulp weer hard nodig het 
komende jaar. Met jullie hulp kunnen we weer materiaal aanschaffen, zoals ook in het afgelopen 
jaar.  Er is geïnvesteerd in een nieuwe radio en een nieuwe mattenset. Onze trainingspakken zijn 
aan vervanging toe, acties zijn nodig om materialen te kunnen blijven aanschaffen. Help ons mee 
….

17 mei Vriendenloterij belronde
Op 17 mei zoeken wij ouders om plaats te nemen in ons belteam. Deze avond staat in het 
teken van de vriendenloterij. Vorig jaar hebben we een aantal leden lid mogen maken van 
de vriendenloterij. Het is een loterij waarbij je zelf mooie prijzen kunt winnen en je 
sponsort een deel je eigen.  Een win win situatie. Op onze website staat een link geplaatst 
waarop je jezelf of familie vrienden of buren al lid kunt maken van deze loterij. Maak 
iedereen enthousiast en neem plaats in ons belteam.

Poeisz actie
Bij de Poeisz Aldlan te Leeuwarden kunnen weer muntjes worden gespaard. Wanneer je 
boodschappen doet, ontvang je muntjes en bij bepaalde actieproducten ontvang je 
dubbele muntjes. Hoe meer muntjes we ontvangen hoe hoger de opbrengst zal zijn voor 
onze vereniging.
Op zaterdag 11 maart is het UDI dag in de Poeisz. Graag horen we welke ouders en leden 
deze dag met ons willen beleven. Het is de bedoeling aanwezig te zijn in de poeisz om 
zoveel mogelijk muntjes deze dag te verzamelen. Iedereen die aanwezig is op deze dag 
maakt oa kans om aanwezig te zijn op het grote UDI clubfeest op 7 april. 
Aanmelden bij bestuur via secretariaat@udi-warga.com

Rabobank Clubkas campagne
UDI-Warga doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank. Leden van 
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen tussen woensdag 29 maart en vrijdag 
7 april stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe
hoger de bijdrage. U steunt ons toch ook?
Hoe kunt u stemmen?
Het is voor UDI-Warga belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Wij kunnen deze 
bijdrage goed gebruiken voor de aanschaf van onze nieuwe trainingspakken
 Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en bekenden stemmen tijdens de Rabobank 
Clubkas Campagne.

mailto:secretariaat@udi-warga.com
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Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland of dit vóór 
woensdag 1 februari 2017 wordt. Maar let op: niet iedereen met een Rabobankrekening is 
automatisch lid van de bank. Via Rabo Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn 
gegevens' worden opgezocht of iemand al lid is. Het lidmaatschap is kosteloos.
Leden van de Rabobank ontvangen dan op vrijdag 24 maart per post hun stemcode en de 
link naar de stemsite. Kijk voor meer informatie over het lidmaatschap en de Rabobank 
Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/lnwf. Kom in actie! 
Beslis mee van 29 maart t/m 7 april en help onze vereniging.  Alvast bedankt voor uw steun

Grote Clubactie,
Start in september / oktober. Zoals ieder jaar gaan we ook in 2017 weer fanatiek meedoen 
met de grote clubactie. De oude vertrouwde boekjes komen weer terug en ook de 
Superloten gaan we weer verkopen. We zoeken nog leden die plaats willen nemen in het 
superloten verkoop team. Ook voor de losse verkoop van de loten zullen we weer een 
avond inplannen. De datum van deze avond volgt tzt.

Om jullie alvast een indruk te geven showen we hierbij het ontwerp onze trainingspakken 
en waar alle acties voor op touw worden gezet....... ..

Verkoop
Onze oude trainingspakken en oude UDI wedstrijdpakjes zijn te koop.
Voor de trainingspakken vragen wij €10,- en voor de pakjes €5,-
Wees er snel bij want op is op.  Handig voor training !

Jaarvergadering
10 april jaarvergadering Locatie: Dorpshuis Warga    Aanvang   20:00 uur
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering.
De financiële gegevens van de vereniging en het jaarverslag zullen besproken worden. Ook is er op 
deze avond de gelegenheid om vragen te stellen

http://www.rabobank.nl/lnwf
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Belangrijke wedstrijd data
Kom langs en moedig de UDI leden aan
Meiden / Damesturnen:
Datum 18 mrt  Locatie Stiens
Datum 6 mei   Locatie Leeuwarden (FK) 

Datum 13 mei Locatie Harkema (FK)
Datum 4 mrt    Locatie Stiens
Datum 20 mei Locatie Damwoude (FK)

Jury Leden
Geen turnsport zonder juryleden. Om deel te mogen nemen aan de wedstrijden zijn wij als Udi 
verplicht juryleden aan te leveren bij iedere wedstrijd. We zijn dan ook zeer blij met de aanwinst 
van 2 nieuwe juryleden te weten Ytje Hooijsma en Joke Peenstra. Fantastisch, ze zullen hun eerste 
wedstrijden gaan jureren. Wij wensen ze veel juryplezier toe tijdens de wedstrijden.
Ook Sido de Schiffart is begonnen aan een jurycursus voor het heren turnen. Mocht jij ook graag 
jurylid willen worden, meld je dan aan bij onze trainers of het bestuur.  

Shabam vacature
Na zich jaren te hebben ingezet voor onze vereniging, gaat Elske Tolsma ons per 1 september 
helaas verlaten. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe Shabam instructrice. Ken je iemand, of 
heb je zelf de moves.... laat het ons weten.

Bestuursleden gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden.
Dus lijkt het je leuk mee te denken over de koers van de vereniging, wil je meer betrokken zijn bij 
de club van je zoon of dochter, meld je dan aan.
Wij kunnen wel wat versterking gebruiken!

Vriendelijke groeten, UDI Bestuur en UDI trainers

voorzitter Rixt van der Werf
secretariaat Tjitske de Boer en Mariska van Kernebeek (secretariaat@udi-warga.com)
penningmeester Nynke Terpstra (penningmeester@udi-warga.com)
ledenadministratie Elle van der Velde (ledenadministratie@udi-warga.com)

jongensturnen en gymnastiek Gregor Martes
meidenturen en gymnastiek Miranda van der Walt
Shabam Elske Tolsma

www.udi-warga.com

http://www.udi-warga.com/

