
 
Beste leden, ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvang je de nieuwjaarsbrief van 2023. Hierin vind je alle noodzakelijke informatie 
zoals het jaarrooster, e-mailadressen en een deel van het beleid dat wij als vereniging voeren. 
Bewaar deze brief dus goed. Alle overige informatie is te vinden op onze website www.uno-
animo.nl, ontvang je via onze maandelijkse digitale nieuwsbrief of mobiele ClubApp.  

Ondanks dat 2022 nog gestart was met een lockdown, hebben we gelukkig een jaar gehad 
zoals vele anderen. Wedstrijden zijn weer op gang gekomen en trainingen in de sporthal zijn 
als vanouds doorgegaan. Ons ledenaantal begint verder te groeien, de lessen worden steeds 
voller en de agenda voor 2023 is weer goed gevuld (met lessen, wedstrijden en leuke 
activiteiten). Samen met de hulp van al onze vrijwilligers kijken wij weer uit naar een mooi 
sportjaar. 

Een ander leuk vooruitzicht om alvast te noemen is ons 100-jarig jubileum in 2024. Op de 
achtergrond is onze jubileumcommissie al drukdoende met het organiseren van activiteiten 
daarvoor. Op onze website tellen we inmiddels al af naar dat bijzondere jaar.  

Voor nu wens ik jullie namens het bestuur een sportief en gezond 2023 toe! Tot snel weer bij 
een van onze gymlessen. 

Ivo Matthijssen, 
Voorzitter Uno Animo 
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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. Mocht je gestart zijn na januari of juli betaal je de eerste 

keer ook nog dat stuk extra. De contributie voor 2023 is: 

Omschrijving Leeftijd Bedrag per half jaar 

basiscontributie* t/m 16 jaar € 57,50 
basiscontributie* vanaf 17 jaar € 76,50 
per lesuur extra per week t/m 16 jaar € 44,00 
per lesuur extra per week vanaf 17 jaar € 57,00 
zaalvoetbaluur  € 97,00 
wedstrijdcontributie 
Stempelkaart sportcarrousel 

 € 25,00 
€ 42,50 per 10 lessen 

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

Informatie van Uno Animo 

Uno Animo geeft elke maand een 

nieuwsbrief vol informatie uit. Via 

onze website https://www.uno-

animo.nl/ kan je inschrijven voor onze 

nieuwsbrief.  

 

Verder zullen we actuele zaken ook 

via onze Facebookpagina 

https://www.facebook.com/UnoAnim

oMierlo en in de 

Middenstandsbelangen 

communiceren. 
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Kleding en schoeisel 

Gym- of turnschoenen zijn verplicht in de sporthal en gymzaal. De leden van de wedstrijdgroepen dragen 

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

kind-gym dragen gemakkelijke kleding. Voor de jeugdleden gelden speciale kledingvoorschriften; alle 

kinderen dragen tijdens de trainingen het clubtenue van Uno Animo. Hieronder vind je hierover uitleg. 

Verplichte gymkleding voor jongens. Jongens dragen een wit T-shirt en een rode short van Hummel 

(artikelnummer 1930-600). Deze short kun je alleen bij sportspeciaalzaak SporTed in Mierlo kopen. Als lid van 

Uno Animo krijg je 10% korting op de short. 

Verplichte gymkleding voor meisjes. Meisjes dragen een speciaal voor Uno Animo ontworpen turnpakje. Het 

is veilig, zit lekker en zorgt bovendien voor eenheid binnen de groep. De pakjes zijn via de vereniging zelf te 

bestellen. Een vernieuwde instructie kan je vinden op de pagina: Turnpakje bestellen, of vraag hiernaar bij je 

leiding. 

Kleding voor de wedstrijdgroepen. De meisjes van de wedstrijdgroep turnen dragen tijdens de wedstrijden 

eigen, uniforme turnkleding. Ook de leden van de wedstrijdgroep acrogym dragen eigen tenues. 

Veilig en prettig sporten 

We willen graag dat iedereen het naar zijn/haar 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 jouw kind staat voorop. Daarom vragen we je als ouder om de volgende regels in acht te 

nemen: 

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

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

Tijdens de openlesweek ben je natuurlijk van harte welkom. Je krijgt hierover van tevoren informatie. Wil je 

tussendoor toch een keer komen kijken of heb je misschien andere vragen? Overleg dan even met de leiding. 

Zij zoeken samen met jou naar een oplossing. 



Vrijwilligers gezocht 

Gymnastiekvereniging Uno Animo bestaat volledig uit vrijwilligers. Zonder deze fijne club mensen zouden we niet kunnen 

bestaan.  

Zie je het zitten om hier een kleine bijdrage aan te leveren en daarmee onderdeel te worden van deze club? Voor meer 

informatie stuur een mail aan: voorzitter@uno-animo.nl. Alvast bedankt namens al onze leden! 

 

 

 

  

Sporten bij Uno Animo 

Bij Uno Animo kan je al komen sporten vanaf 1,5 jaar tot 110 jaar, iedereen op eigen niveau! Binnen Uno Animo 

hebben we onderstaande groepen, als je over een van de groepen meer informatie wilt dan kan je dit vinden op 

www.uno-animo.nl/lessen/  

• Gymles voor ouder en kind (vanaf 1,5 tot ongeveer 3 jaar) 

• Gymles voor peuters en kleuters  

• Gymles voor kinderen vanaf ±6 jaar  

• Recreatie turnen meisjes/tieners 

• Wedstrijd turnen 

• Acrobatische gymnastiek  

• Bewegingslessen voor volwassenen en senioren 

• Sportcarrousel, iedere week een andere sport voor volwassenen 

• Zaalvoetbal  
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Gymnastiekvereniging Uno Animo 

Waardebon 
Knip uit en geef deze waardebon cadeau aan een vriend(in), familielid of kennis. Die mag dan vrijblijvend gratis twee 

proeflessen naar keuze volgen. Geef deze bon aan de desbetreffende leiding. Vooraf aanmelden is niet nodig. We 

verzorgen voor jong en oud sportlessen. Kijk voor ons aanbod op www.Uno-Animo.nl/lessen/lesrooster/. 

Naam: _______________________________ 

Telefoonnummer: _________________________ (dit zal uitsluitend door de leiding gebruikt worden bij ongevallen) 

 

 

 

Basisschoolvakanties 2023 

Voorjaarsvakantie  18 t/m 26 februari 

2de paasdag     10 april 

Koningsdag      27 april 

Meivakantie     22 april t/m 7 mei 

Hemelvaartvakantie 18 mei t/m 21 mei 

2de pinksterdag   29 mei 

Zomervakantie    15 juli t/m 27 augustus 

Herfstvakantie    14 oktober t/m 22 oktober 

Kerstvakantie     23 december t/m 7 januari  

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties 

 
Oudste en jongste lid van de vereniging 

 

 
Jubilarissen in 2022 

 

 

 

 

Geplande activiteiten voor 2023 

Januari 
9     Einde kerstvakantie – Start nieuwjaar 

Februari 
15     Carnavalsmiddag 
18     Begin voorjaarsvakantie 
26     Einde voorjaarsvakantie 

Maart 
30     Jaarvergadering 

April 
10     2de paasdag 
22     Begin meivakantie 
27     Koningsdag 

Mei 
7      Einde meivakantie 
18 t/m 21 Hemelvaartvakantie 
22 t/m 26 Vriendjes en vriendinnetjes week 
29      2de pinksterdag 

Juli 
3 t/m 7  Seizoen afsluiting 
15     Begin zomervakantie 

Augustus 
28      Einde zomervakantie – Start sportseizoen 

September 
18 t/m 22 Vriendjes en vriendinnetjes week 

Oktober 
14 t/m 22 Herfstvakantie 

November 
30     Sinterklaasfeest / Koffiedrinken 

December 
5      Pakjesavond 
23     Begin kerstvakantie 

http://www.uno-animo.nl/lessen/lesrooster/

