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Bij Uno-Animo werken we continu aan het verbeteren en moderniseren van de 

vereniging. De digitale nieuwsbrief in huidige vorm is daar een mooi voorbeeld van. 

Deze lijn willen we ook in 2016 doorzetten.  

Om alle informatie betreffende Uno-Animo compact en overzichtelijk bij elkaar te 

zetten stappen we af van het gebruikelijke Jaarboekje.  Deze verandering ligt nu in 

de vorm van een Nieuwjaarsbrief voor u. Dit zijn 2 A4-tjes waarin alle noodzakelijke 

informatie zoals het jaarrooster, belangrijke telefoonnummers en een deel van het 

beleid terug is te vinden.  

Alle overige informatie is te vinden op onze website; www.uno-animo.nl. De 

Nieuwjaarsbrief wordt zowel digitaal als op papier verstrekt, de overige 

nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Opgeven hiervoor kan via onze website.   

Ik wens jullie allemaal een gezond, leuk en sportief 2016!  

Arno van Hoof 

Voorzitter Uno-Animo 

Contributie 

De contributie wordt tweemaal per jaar via automatische incasso van je rekening 

afgeschreven. Dat gebeurt rond eind januari en eind juli. Je betaalt de vastgestelde 

contributie steeds vooraf. Dat betekent dat het afgeschreven bedrag geldt voor de 

periode die nog moet komen.  

De contributiebedragen voor 2016 zijn: 

Omschrijving Leeftijd Bedrag per half jaar 
basiscontributie* t/m 16 jaar € 56,00 
basiscontributie* vanaf 17 jaar € 75,00 
per lesuur extra per week t/m 16 jaar € 42,00 
per lesuur extra per week vanaf 17 jaar € 55,00 
zaalvoetbaluur  € 97,00 
acro wedstrijdpas  € 20,00 

*De basiscontributie is de contributie voor één lesuur per week. 
 
Meer informatie: www.uno-animo.nl/contributie/  

Nieuwsbrief 

Uno-Animo geeft elke maand een 

nieuwsbrief uit, dit gebeurt via 

nieuwsbrief@uno-animo.nl dus 

zorg dat deze mail niet in de 

ongewenste email terecht komt. 

Verder zullen we actuele zaken ook 

via Den Toren communiceren. 

 

Contactgegevens leiding 

Fenny Bergmans       06-55140641 

Marjo van der Coer      0492-775469 

Dianne van Deursen     06-47613452 

Paul Gottenbos        0492-661850 

Susanne Klomp        06-13456702 

Ad van der Reek       0492-781386 

Arno van der Reek      06-55501208 

Corrie van Rijsbergen     0492-510206 

Lisette Steenbakkers     06-54212880 

Petra Tielen-Font Freide   06-49786074 

 

 

Gymnastiekvereniging Uno-Animo 

http://www.uno-animo.nl/
http://www.uno-animo.nl/contributie/
mailto:nieuwsbrief@uno-animo.nl


  

Kleding en schoeisel 

Gymschoenen of turnschoenen zijn verplicht in de sporthal en gymzaal. De leden van de wedstrijdgroepen 

dragen uitsluitend turnschoenen. De leden van de acrogroepen mogen op blote voeten turnen. De leden 

van de ouder-kindgym mogen, indien er geen gymschoenen in hun maat zijn, op blote voeten, 

antislipsokken of andere schone schoenen gymmen.  

Volwassen leden dragen tijdens de lessen sportkleding. De leden van de ouder-kindgym dragen 

gemakkelijke kleding. Voor de jeugdleden gelden speciale kledingvoorschriften; alle kinderen dragen 

tijdens de trainingen het clubtenue van Uno-Animo. Hierover vindt u informatie op de website www.uno-

animo.nl 

Veilig en prettig sporten 

We willen graag dat iedereen het naar de zin heeft bij onze vereniging. Bovendien willen we ongelukken 

zo veel mogelijk voorkomen. Om samen veilig en prettig te kunnen sporten, hebben we een aantal regels 

voor onze leden opgesteld. 

Wat verwachten we van jou?  

• Behandel een ander zoals jij zelf graag behandeld wil worden! 

• Laat iedereen in zijn/haar waarde. Iedereen sport op zijn/haar eigen niveau, we lachen de ander 

alleen toe. 

• Tijdens de lessen en activiteiten draag je de verplichte gymkleding van Uno-Animo. 

• Tijdens de lessen en activiteiten draag je geen sieraden. 

• Maak je haren netjes vast. 

• Wees zuinig op de materialen die je gebruikt. 

• Help mee met opzetten en opruimen. 

• Zet de gebruikte spullen op de goede plek terug. 

• Speel niet in het materialenhok. 

• Meld het bij de leiding als je bijvoorbeeld luizen of krentenbaard hebt. 

• Meld het bij de leiding als er problemen in je groep zijn. 

Wat verwachten we van ouders? 

De veiligheid van uw kind staat voorop. Daarom vragen we u als ouder om de volgende regels in acht te 

nemen: 

• Het is niet de bedoeling dat u komt kijken tijdens de les, dit kan alleen tijdens de open lesweek. 

• Kom niet in de kleedkamers, behalve wanneer uw kind zich nog niet zelf kan omkleden. 

Tijdens de openlesweek bent u natuurlijk van harte welkom. U krijgt hierover van tevoren informatie. Wilt 

u tussendoor toch een keer komen kijken of hebt u misschien andere vragen? Overleg dan even met de 

leiding. Zij zoeken samen met u naar een oplossing. 



 

 

  

Sporten bij Uno-Animo 

Bij Uno-Animo kan je al komen sporten vanaf 1,5 jaar! Binnen Uno-Animo hebben we onderstaande groepen, 

als u over een van de groepen meer informatie wilt dan kunt u dit vinden op www.uno-animo.nl/lessen/  

 Gymles voor ouder en kind 

 Gymles voor peuters en kleuters  

 Gymles voor kinderen vanaf ±6 jaar  

 Wedstrijdturnen 

 Acrogym 

 Gymnastiek voor volwassenen 

 Zaalvoetbal voor heren 
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Schoolvakanties 2016 

Carnaval      8 t/m 12 februari 

2e paasdag    28 maart 

Meivakantie    25 april t/m 6 mei 

Hemelvaart    5 mei 

2de pinksterdag 16 mei 

Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 

Herfstvakantie  22 t/m 30 oktober 

Kerstvakantie   24 december t/m 8 januari 

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. 

 

 

 
Jaarvergadering 2015 

 

 

 
Jubilarissen 2015 

 

Geplande activiteiten voor 2016 

Januari 

23-24     Brabants kampioenschappen acro in Oss 

Februari 

2        Carnavalsmiddag in de sporthal 

27-28     Zuid-Ned. Kampioenschappen acro in Mierlo 

Maart 

19-20     District kampioenschappen acro in Breda 

31       Jaarvergadering 

April 

17       Clubkampioenschappen 

27       Koningsdag 

Mei 

Juni 

Juli  

10       Finalewedstrijd turnen in Aarle-Rixtel 

11 t/m 15   Seizoenafsluiting jeugdleden 

20/21     Koffiedrinken 

Augustus 

September   

17 t/m 24  Nationale sportweek/open lesweek 

23 t/m 25  Kamp 

Oktober 

November 

30       Sinterklaas/koffiedrinken 

December 


