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Voorwoord
UDI telt bijna 200 Udianen die wekelijks met heel veel plezier en gedrevenheid gym- en
turnles hebben. Maar om deze groeiende groep lekker te kunnen laten sporten is een
financieel gezonde vereniging nodig. Iets wat steeds moeilijker realiseerbaar is in tijden
van teruglopende en zelfs verdwenen subsidies. Een gegeven waar ook UDI al enige
jaren mee te maken heeft.
Typisch UDI om daarop met een Udiaans antwoord te komen. Namelijk samen de
schouders eronder. Hiervoor is een interactief sponsor- en supportersplan ontwikkeld. En
UDI is ervan overtuigd hiermee een passend antwoord gevonden te hebben op deze
veranderende omstandigheden. Zo is UDI in staat de vereniging te blijven die het al sinds
1877 is! Namelijk een vereniging waar leden gezamenlijk met veel plezier en op een zeer
professionele wijze begeleid bezig zijn met een van de vele facetten die de
gymnastieksport in zich heeft. De vereniging kan met deze gelden de continuïteit
waarborgen en de kwaliteit hoog houden (kwaliteitsvolle en moderne toestellen,
gecertificeerde trainers, bijscholing en -steeds meer- leuke activiteiten).
Graag introduceren wij u in deze Udiaanse wereld en laten wij zien op welke manier u
en/of uw bedrijf iets voor ons zou kunnen betekenen en andersom. Ons doel? Samen wat
betekenen voor alle huidige en toekomstige Udianen. En dus voor de Westlandse
gemeenschap, want met elkaar maken wij het prettig, sportief en leefbaar.
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De gymnastieksport
Gymnastiek is de verzamelnaam voor alle sporten die enigerlei vorm van acrobatiek in
zich hebben. In Nederland behartigt de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
de belangen van al deze sporten. Een onderdeel van de gymnastieksport is het
toestelturnen of kortweg turnen, dit is een individuele sport die wordt uitgevoerd met
behulp van toestellen. Het is een onderdeel van de Olympische Spelen en is ontstaan in
de zogenaamde Duitse school uit de 19e eeuw. Een turn(st)er voert op de toestellen de
oefeningen soepel, vlot, technisch perfect en met veel plezier uit. Training is noodzakelijk
om steeds leniger, sterker en soepeler te worden en techniek aan te leren.

Gymnastiekvereniging UDI (Uitspanning Door Inspanning)
UDI is zoals gezegd als vereniging opgericht op 14 juni 1877 in de voormalige gemeente
Naaldwijk. Tijdens de jubileumuitvoering in november 2002 is zij onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning, uitgereikt door burgemeester Elsinga. De vereniging heeft een
rijke geschiedenis, met vele sportieve hoogtepunten. Zo werd de herenploeg in 1955
Nederlands Kampioen met hun partneroefening. De dames-springploeg werd 4 jaar
achter elkaar Nederlands Kampioen op de lange mat. Dit was eind tachtiger begin
negentiger jaren.
Gymnastiek is een sport die zich door de jaren heen uitstekend heeft weten aan te
passen aan de eisen van de moderne mens. Als vereniging heeft UDI altijd geprobeerd
dit ook te volgen. Als je UDI van 100 jaar geleden naast UDI van nu zou zetten dan zie je
grote verschillen qua variëteit aan lessen: Oefeningen met knots, touw en hoepel hebben
plaats gemaakt voor aerobics, trimmen, funjumping, ouder- en kindgym, kleutergym,
recreatie- en selectieturnen.
In die beginjaren werd onze vereniging in diverse zaaltjes door de hele gemeente onder
gebracht. Het duurde tot 1935 voordat UDI een echte thuisbasis kreeg in de
burgemeester Moddermanschool, waar tot begin jaren tachtig de lessen werden
verzorgd. Sinds 1980 is de Bernadetteschool de thuisbasis van UDI. In 2009 is onze
vereniging met de school meeverhuisd naar de nieuwe locatie in het Naaldwijkse
Woerdblok.
Op dit moment telt de vereniging 180 actieve leden in de leeftijd van 4 tot en met 75
jaar. Het grootste aantal leden sport één keer in de week. De selectieleden turnen twee
keer per week, 2 tot 3 uur per keer. Daarnaast gaan de dames/meisjes A-selectie en een
deel van de dames B-selectieleden 12x extra trainen in een ingerichte turnhal in Leiden.
Momenteel bestaat de A- en B-selectie dames van 13 jaar en ouder uit 26 leden en de Aen B-selectie meisjes tot en met 12 jaar uit 15 leden. De selectie jongens bestaat uit 5
leden.
Alle selectieleden doen mee aan de regionale KNGU-wedstrijden, sommigen stromen
door naar de districts- en landelijke finales. Voor alle turn(st)ers wordt jaarlijks een
onderlinge wedstrijd georganiseerd. De recreatie- en selectieleden doen jaarlijks ook mee
aan de Westlandse Springwedstrijden. Daarnaast doen selectieleden ook mee aan een
aantal wedstrijden in de regio die door andere verenigingen worden georganiseerd.
Samen met 6 andere gymnastiekverenigingen in het Westland heeft UDI in 2008 de
Stichting Westlandse GymnastiekVereniging (SWGV) opgericht om tot realisatie van een
turnhal ten behoeve van talentvolle turn(st)ers in Westland te komen. Naar verwachting
zal in januari 2014 hiervoor al de eerste paal worden geslagen.
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Sociale media & website
UDI heeft een Facebookpagina voor de ouders en de leden vanaf 12 jaar en een
Hyvespagina voor de jeugd. Beide zorgen op een moderne manier voor de sociale
cohesie buiten de lessen en activiteiten om. Ook beschikt UDI over een eigen website
(www.udinaaldwijk.nl) Ook hier worden de leden op de hoogte te houden van activiteiten
en ontwikkelingen binnen de vereniging. En, wellicht nog belangrijker; De website is vaak
het startpunt voor potentiële leden in hun kennismaking met UDI.

UDI-Nieuwsbrief
De vereniging heeft ook een digitale nieuwsbrief die 4x per jaar verschijnt. Hiermee
worden de leden actief op de hoogte gehouden van belangrijk nieuws vanuit het bestuur
maar ook nieuws over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden.

Sponsoring
UDI is een gezellige vereniging waar leden met plezier sporten. Omdat niet alle kosten
uit de contributie betaald kunnen worden, vragen wij steun aan het bedrijfsleven.
Bedrijven kunnen ons op verschillende manieren sponsoren, zoals in de vorm van een
materiële en/of financiële bijdrage. Als tegenprestatie verzorgen wij voor uw bedrijf een
reclame uiting. Op de volgende pagina staat een overzicht van de verschillende
mogelijkheden voor sponsoring.

Sponsorwerving
Een UDI-lid die een sponsor voor UDI aanbrengt, krijgt eenmalig 20% van het
binnengehaalde bedrag als korting op het lidmaatschap, met een minimale korting van
€ 10,00. De maximale korting bedraagt de hoogte van de jaarcontributie.
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De sponsormogelijkheden zijn:

1: Hoofdsponsoring met bedrijfsnaam op trainingspak
Als hoofdsponsor bent u onze Vaandeldrager. Het boegbeeld wat we zo dringend nodig
hebben. En dat u dat bent geworden dragen wij uit tot in iedere vezel.
Wat mag u van ons verwachten?
- Selectieleden die aan wedstrijden en toernooien meedoen dragen voor en na de
wedstrijd over hun turnpakje een trainingspak van UDI. Hierop staat uw bedrijfsnaam
(grootte, kleur en plaats in overleg).
- Uw bedrijfsnaam/logo wordt vermeld op onze eigen uitingen.
- Uw bedrijf mag een bord/vlag aanleveren dat tijdens de eigen activiteiten
neergezet/opgehangen wordt.
- Een advertentie 1/1 in het programmaboekje van de onderlinge wedstrijd.
- Uw bedrijfslogo staat op de diploma's van alle deelnemers aan de onderlinge
wedstrijd.
- Uitnodiging voor alle UDI-evenementen.
Wat vragen wij u als tegenprestatie?
- Als hoofdsponsor sponsort u € 3.000,00 per jaar voor een minimale periode van drie
jaar.

Tip!
U heeft wel het Udiaanse gevoel, wilt graag vaandeldrager zijn, maar de financiële mogelijkheden zijn
net onvoldoende?
Wellicht is het een idee om met uw zakenpartner, uw beroepsvereniging of bijvoorbeeld uw
hofleverancier de hoofdsponsoring te delen? Over een goede invulling voor beide partijen hebben wij
voldoende ideeën. Wij krijgen u beiden goed en veelvuldig voor het voetlicht.

2: Club van 100
Naast een vaandeldrager formeert UDI graag een elitekorps om zich heen; De club van
100. Bedrijven, particulieren, stichtingen, allen die willen, zijn welkom in deze bijzondere
club. Samen dragen ze UDI uit. Want wat ook gezegd mag worden, het
ambassadeurschap is van even grote waarde als de financiële bijdrage. Beide waardes
helpen UDI vooruit. Sterker nog, zorgen ervoor dat iedere Udiaan op zijn en haar manier
kan schitteren.
Wat mag u van ons verwachten?
- Wij zorgen voor een prominente vertegenwoordiging van de club van 100 en dus ook
uw naam is goed zichtbaar op onze eigen uitingen.
- Uitnodiging voor alle UDI-evenementen.
Wat vragen wij u als tegenprestatie?
- Een sponsorbedrag van € 100,00 per jaar.
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3: Sponsoring van een clubactiviteit
De activiteitencommissie van UDI organiseert jaarlijks diverse leuke activiteiten. Vier
daarvan vormen de basis van de jaarkalender.
- De UDI-demo (september);
- De Onderlinge Wedstrijd (november);
- De Sportinstuif (herfst-, februari- en mei-vakantie);
- Het Grote Gymfeest (kerstvakantie).
Tevens doen wij mee aan de ‘springdag’ in Sommelsdijk, dit is een hele leuke dag voor
de jeugd die daar kunnen springen, klimmen, bowlen, zwemmen etc. en met een bus
gehaald en gebracht worden. En net voor de zomervakantie is er een ledenactiviteit om
het seizoen af te sluiten.
Wat mag u van ons verwachten?
- Wij zorgen voor een prominente vertegenwoordiging op onze eigen uitingen;
- Bij de door u gesponsorde activiteit wordt prominent vermeld dat u deze mogelijk
maakt. In alle uitingen, maar ook op de dag zelf zal er veel gesproken aandacht voor
zijn;
- Uw bedrijf mag een bord/vlag aanleveren dat tijdens de eigen activiteiten
neergezet/opgehangen wordt;
- Uitnodiging voor alle UDI-evenementen.
Wat vragen wij u als tegenprestatie?
- Een sponsorbedrag van € 250,00 tot € 750,00 per evenement.

4: Sponsoring van diensten en producten
Daarnaast kunt u ons natuurlijk ook in natura sponsoren. Daarbij kunt u denken aan:
medailles, diploma’s en ander drukwerk, catering, vervoer, bloemen, sporttassen etc.
Wat mag u van ons verwachten?
- Wij zorgen voor een prima vertegenwoordiging op onze eigen uitingen.
- Bij de activiteit waar de door u gesponsorde dienst of materiaal gebruikt wordt, zal
duidelijk vermeld worden dat u deze mogelijk maakt. In alle schriftelijke uitingen,
maar ook op de dag zelf, zal er ook gesproken aandacht voor zijn.
- Uw bedrijf mag een bord/vlag aanleveren dat tijdens de eigen activiteiten
neergezet/opgehangen wordt.
- Uitnodiging voor alle UDI-evenementen.
Wat vragen wij u als tegenprestatie?
- Het leveren van de door u uitgekozen dienst of product.

5: Supporter
Oud leden, opa's, oma's, ooms, tantes, vrienden, oppas, etc. kunnen supporter van UDI
worden. Als supporter van UDI ondersteunt u met een bijdrage vanaf 15 euro per jaar
uw eigen favoriet. Van dit bedrag vloeit direct 20% terug naar het UDI-lid die u heeft
uitgekozen. Dit gaat via een korting op de lidmaatschapskosten.
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Voor meer informatie
Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek de uitgebreide mogelijkheden toe en kijken
wij indien gewenst naar een maatgericht pakket. Mogen wij bij u langs komen? Geef uw
contactgegevens door via sponsor@udinaaldwijk.nl en wij nemen contact met u op.
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