
 

 

 

 

Namens onze vereniging van harte welkom! 

Wij zijn blij om je welkom te heten als lid van Attila. Wij bieden ritmische gymnastiek en peuter- en 

kleutergym aan in Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Onze vereniging bestaat al 130 jaar 

en nog steeds staat het met elkaar plezier beleven aan de sport voorop. We wensen jou een mooie 

tijd bij Attila. 

 

Inschrijving 

Je schrijft je (kind) in via het digitale inschrijfformulier via de website. Ieder nieuw lid betaalt bij 

inschrijving € 10,00 administratiekosten. De meeste informatie over onze vereniging kun je vinden op 

onze website www.attilautrecht.nl. Daar is o.a. het trainingsrooster, informatie over het lidmaatschap 

en het gedragsprotocol met afspraken hoe we respectvol met elkaar omgaan te vinden. 

 

Contributie RG  

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op onze jaarvergadering en gaat in per september. We 
heffen de contributie via automatische incasso in 2 termijnen voor de peuter & kleutergymnastiek en 
de recreatie. Van september tot en met januari en van februari tot en met juni. De maandelijkse 
contributie is inclusief de jaarlijkse bijdrage voor de bondscontributie. Voor de selectie en meisjes die 
meer dan 1 uur per week trainen gelden andere tarieven (zie voor up to date informatie onze website).  
 

 Halfjaarlijks contributiebedrag 

Ritmisch gymnastiek (1 uur per schoolweek) €  112,50  

Kleutergym (1 uur per schoolweek) €  75,00  

Peutergym (3 kwartier per schoolweek) €  65,00  

 

De contributie wordt automatisch van de opgegeven rekening afgeschreven. Daarvoor geef je bij het 

inschrijfformulier toestemming. De machtiging is doorlopend tot het moment van beëindiging van het 

lidmaatschap. Voor vragen over de contributie kun je terecht bij onze penningmeester via 

penningmeester@attilautrecht.nl. 

 

Sportkleding 

Peuters en kleuters gymmen in rekbare kleding en gympjes of sloffen. 

De meisjes bij de recreatielessen dragen een zwart lycra gympakje met ¾ mouw en zachte 

turnschoentjes, zelf aan te schaffen. 

 

Hulp van ouders 
We zijn een vereniging en kunnen het bestuur ervan en de vele wedstrijden en andere activiteiten 

alleen organiseren met de hulp van vrijwilligers. Vele handen maken licht werk en als we het met 

elkaar doen is het ook een stuk gezelliger. Ouders helpen mee bij wedstrijden, activiteiten en taken.  

Afmelden / adreswijzigingen 

Het afmelden als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en NIET bij de trainster. 

Het lidmaatschap voor recreatie en peuter en kleutergym kan 2 keer per jaar worden opgezegd, voor 1 
januari en voor 1 augustus voor de volgende halfjaarlijkse termijn.  
 

Bij tussentijds afmelden vindt er geen verrekening plaats van al betaalde contributie. 

Afmeldingen en adreswijzigingen kun je sturen naar ledenadministratie@attilautrecht.nl.  

 

Wij wensen je (kind) veel sportplezier dit seizoen!  
 
Met vriendelijke groet,  

Het Bestuur van Attila Utrecht,  

secretariaat@attilautrecht.nl 
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