
  

 

 

Aanmeldingsformulier Gymnastiekvereniging 

UDI-Warga  

 (S.v.p. met blokletters duidelijk invullen)  

 

Achternaam:……………… ………………………….. Voorletter(s):.............Roepnaam:........................  
  

Adres:...................................................................................................nr.:......................................  
  

Postcode.................................................................. Woonplaats:.........................................................  
  

Telefoonnummer:…………………………………….. Mobiel nr:……………………………………….  
  

Geboortedatum:....................................................... Geslacht: M / V  
  

E-mailadres:…………………………………..… ………………………………………......................... 
 

Schrijft zich in voor de volgende groep(en), (aankruisen) met ingangsdatum:……………….........   

   Maandag        

  14.30-15.30 uur   Peuter en  Kleutergym     Peuters en groep 1 Dora 

 15.30-16.30 uur   Meisjes/ jongens recreatiegym 1    Groep 2, 3 – 4  Dora 

  16.30-17.30 uur Meisjes recreatiegym 2  Vanaf groep 5  Dora 

 Dinsdag    

 16.00-18.00 uur Meisjes keur  Ca. Groep 3 – 5  Mirjan  

  18.00-20.00 uur Meisjes keur  Ca. Vanaf groep 6  Mirjan  

  Woensdag        

  17.00-18.00 uur Jongens recreatiegym 1  Ca. Groep 3 – 4  Gregor  

  18.00-20.00 uur Jongens keur  Selectie  Gregor  

  20.00-21.00 uur UDI Dance Dames  Tinie  

  Donderdag        

 17.00-19.00 uur Meisjes keur extra Alle groepen + V.O. Mirjan 

  Vrijdag        

  16.45-17.45 uur Jongens recreatiegym 2  Vanaf groep 5  Gregor  

  17.45-19.55 uur Jongens keur  Alle groepen + V.O.  Gregor  

De groepsindeling van recreatiegymnastiek is een richtlijn.  

Deze afhankelijk van groepsgrootte en samenstelling 
 

 

Ouder/verzorgende geeft toestemming tot het maken van foto’s en video’s en het plaatsen op: 

   Appgroepen □ ja □ nee 

   Website □ ja  □ nee 

   Sociale media □ ja  □ nee  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Contributie en overige kosten:  

- Het eerste lesuur: € 17,00 per maand, ieder volgend heel uur: € 11,50.  

- Bondscontributie KNGU wordt per kwartaal afgeschreven. Het bedrag wordt door de KNGU vastgesteld en is dit 

seizoen voor leden tot 16 jaar € 23,20 en 16 jaar e.o. € 28,60 per jaar (resp. € 5,80 en € 7,15 per kwartaal) 

- Wedstrijdgeld wordt aan het einde van het wedstrijdseizoen geïncasseerd. Bij annulering van de wedstrijd door 

de deelnemer kan het wedstrijdgeld niet teruggevorderd worden.  
 

Opzegging van het lidmaatschap:  

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzeggen is halfjaarlijks mogelijk: voor 1 januari en/of voor 1 juli. 

Opzegging kan alleen schriftelijk bij de betreffende leiding of per e-mail: ledenadministratie@udi-warga.com  

Wijzigen kan via het wijzigingsformulier te vinden op de website (www.udi-warga.com) of verkrijgbaar via de leiding.  
 

N.B. Bij inschrijving bij UDI Warga, volgt er ook automatisch inschrijving bij het KNGU (Koninklijk 

Nederlandse Gymnastiek Unie) 

 

mailto:ledenadministratie@udi-warga.com


 

 

 

 

 
 
 
Machtigingsformulier standaard Europese incasso 
(doorlopend)  
 

 

  

Naam:  Uitspanning door Inspanning (UDI)  

Adres:  B.K. v.d. Bergstrjitte 3  

Postcode  9005 PW  

Woonplaats  Wergea  

Land:  Nederland  

Incassant ID:  NL94ZZZ400022680000  

Kenmerk machtiging:  Contributiebetaling  

Reden betaling:  Contributiebetaling lidmaatschap UDI, KNGU en evt. wedstrijdgeld  

  en kleedgeld  
  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging UDI-Warga om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Gymnastiekvereniging UDI-Warga.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

  

Naam:  

  

  ……………………................................................................   

Adres:  

  

  …………………....................................................................   

Postcode:  

  

  ……………............................................................................   

Woonplaats:  

  

  ………...................................................................................   

Land:  

  

  ……………............................................................................   

IBAN:  

  

  ………………………………..................................................   

Bank Identificatie [BIC]*:   ............................................................................................   
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.  

  

  

Plaats en datum:  

  

   ………………………............................................................   

Handtekening:     ............................................................................................   
  

  

Dit formulier gelijktijdig met het aanmeldingsformulier inleveren bij de leiding  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

Hulp bij acties en andere 

activiteiten UDI Warga 

 

 
Om onze vereniging financieel gezond te houden, zijn wij genoodzaakt ieder jaar acties te houden. 

De afgelopen jaren merken wij dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden om te helpen bij  

deze acties en andere activiteiten die binnen onze vereniging plaatsvinden.  

Wij kunnen het als bestuur niet alleen. En als we deze acties en activiteiten niet houden,  

vrezen wij voor het voortbestaan 

van de gymnastiekvereniging. 
 

Daarom vragen wij u op dit formulier in te vullen waarbij u zich kunt inzetten voor de club.  

Wanneer u niets invult, kan het zijn dat wij u inplannen en verwachten dan dat als u niet kunt  

u zelf voor vervangen zorgt. 

 

Jaarlijks terugkerende acties en activiteiten: 

 

 

Grote  

clubactie 

 

 

Poeisz- actie 

 

 

Belactie  

vrienden- 

loterij 

 

Collecte 

Jantje Beton 

 

 

Wedstrijd 

turnen 

 

Onderlinge 

wedstrijd 

 

 

 

     

 

Daarnaast zijn we regelmatig opzoek naar versterking in bestuur, commissies of juryleden. 

Graag ook aangeven of je hier geïnteresseerd in bent 

o Bestuursfunctie 

o Jury 

o (tijdelijke) commissies 

 

 
Dit formulier samen met aanmelding en machtiging inleveren 

 

 
(op volgende pagina uitleg van de verschillende acties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De Grote Club Actie: 

Wij verwachten dat ieder (ouder/verzorger van) lid meedoet. Daarom wordt iedereen ingedeeld.  

 

Poeisz actie 

Vrijwel elk jaar mogen we meedoen met de sponsoracties van de Poeisz. Iedereen die er boodschappen doet kan 

dan munten sparen voor de vereniging. 

Als tegenprestatie moeten UDI dan een 1 of 2 dag(delen) onszelf en acties van de supermarkt promoten. Hoe meer 

mensen helpen, hoe korter een ieder in de winkel moet staan. 

Daarnaast zijn er veel munten te krijgen door de actieprodukten te kopen. Misschien zijn er een paar ouders die dit 

samen willen organiseren, door de een soort bestellijst voor de leden te maken, en te zorgen dat de produkten 

gekocht worden. 

 

Belactie Vriendenloterij 

UDI heeft een samenwerkingsverband met de Vriendenloterij.  Momenteel spelen er 14 loten mee voor UDI. Dit levert 

per kwartaal ruim €300,- op. 

Voor een lot betaal je €13,50 en daarvan gaat €6,75 direct naar onze vereniging. Je steunt dus UDI en maakt kans 

op mooie prijzen in de loterij. 

 

Eens in de zoveel tijd krijgen wij van de Vriendenloterij een aanbod om een belactie te houden. Op zo’n belavond is 

het de bedoeling om mensen vragen lid te worden van de Vriendenloterij. Hoe meer mensen lid worden hoe meer 

structurele inkomsten voor UDI. Maar ook alleen de avond zelf al wordt door de Vriendenloterij beloond met een 

mooi eenmalig bedrag. 

(soms is het al voldoende om iemand 1x mee te laten spelen, en daarna weer af te zeggen om een leuke eenmalige 

bonus te ontvangen) 

 

Collectie Jantje Beton 

De collecteweek vindt plaats in de week van 7  t/m 12 maart 2022.  

We hebben liefst 20 collectanten nodig, zodat een ieder maar een klein stukje hoeft te lopen. 

 

Assisteren bij organisatie van wedstrijden. 

Zowel voor de recreatiegym  als het turnen moeten we als vereniging meehelpen met het organiseren van de 

wedstrijd.  Hierbij kun je denken aan op-en afbouwen van de toestellen, plaatsnemen achter de teltafel, muziek 

bedienen etc. 

Ook hierbij kunnen wij als bestuur hulp gebruiken. 

De data van de wedstrijden zijn nu nog niet bekend 

 

Jury 

Om mee te kunnen doen aan de wedstrijden moeten wij juryleden aanleveren. We hebben nu onvoldoende juryleden. 

Wie lijkt het leuk een jurycursus te volgen en vervolgens ca 2x per jaar een dag te jureren? 

Indien wij onvoldoende juryleden opgeven, kunnen niet turnsters meedoen met de wedstrijden… 

 

Bestuursleden 

Wij zijn al een poos op zoek naar een vijfde bestuurslid, daarnaast zijn er een aantal bestuursleden die nu al jaren 

zitting hebben in het bestuur. Fris bloed is dan ook meer dan welkom. 

De situatie is nu zo dan als er geen nieuwe bestuursleden bijkomen, we mogelijk over een aantal jaar geen bestuur 

meer hebben en dan dus ook geen vereniging meer.  

Dus meld je aan en help mee onze mooie vereniging te blijven behouden. Draag bij aan de mogelijkheid tot gymmen 

en turnen in Wergea. 

 

 

 

 


