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Seizoen 2018/2019 begon voor UDA met een paar kleine hindernissen. Ons bestuurslid Angelique 

was nog niet in staat haar taken op te pakken en we moesten toch wel wat versterking gebruiken om 

alle taken uit te kunnen voeren. Hilda de Wit hebben we bereid gevonden om ons te ondersteunen.   

Ook hadden we aan het begin van het seizoen nog niet iemand die UDA vertegenwoordigd bij de SV. 

Na goed overleg hebben we besloten dat Leentje deze taak op zich neemt .  

Omdat wij van de KNGU verplicht waren om onze ouders te informeren omtrent de nieuwe wet op 

de privacy hebben wij alle leden een formulier meegegeven om t tekenen i.v.m. plaatsen van foto’s 

enz.  

Ook zijn er gedragsregels voor het maken van foto’s en filmen op de werkvloer. Deze worden steeds 

bij elke wedstrijd vooraf aangekondigd.  

• November: 3 november springwedstrijden. resultaat prima nl 4 eerste prijzen voor de 

senioren.  

• December: Op 24 november kregen we het bericht dat ons Erelid Anneke de Vries was 

overleden. Anneke heeft ontzettend veel voor UDA betekend. Dit is door ons op passende 

wijze herdacht. Namens UDA en de SV. Heeft Leentje bij haar uitvaart een treffend woordje 

gehouden. Ook hebben we een in memoriam in de dorpskrant geplaatst. 

• Januari: 27 jan. Eerste plaatsingswedstrijd H oefenstof ( keuze ) in Stiens. 

• Februari: op 9 februari plaatsingswedstrijd oefenstof D3 en D4 in Ureterp.  

• Maart: 8 maart generale.9 maart uitvoering  met als thema we gaan op wereld tournee. Op 

24 maart tweede plaatsingswedstrijd niveau H in Nieuwehorne. Op 30 maart tweede 

plaatsingswedstrijd niveau D3en D4 in Wolvega.  

• April: funwedstrijden in Drachten. Daar moesten we mee organiseren . Hier hebben we veel 

ondersteuning gehad van de oudste jeugdleden. 

• Mei: hebben we hulp verleend bij de opening van het sportveld   feestelijke opening. 

Hiervoor hebben we onze tegoedbon voor de gym to move kar  ingezet en ook hier konden 

we rekenen op goede assistentie van onze oudste jeugdleden . 

• Juni: op 15 en 16 juni hebben we weer een kamp georganiseerd bij ons vaste adres  op de 

Griene Dyk bij de familie van Moorsel en dit was weer een groot succes.  

 

Hinke had aangekondigd dat zij na de uitvoering ging stoppen met de bestuurstaken. Ze blijft nog wel 
jurylid. Hinke was coördinator voor de juryleden en dit wordt nu overgenomen door Roelof Koning. 
Hilda neemt de bestuurstaken over.  
Hinke werd  bedankt voor haar inzet en heeft een bloemetje gekregen. 
Wij kunnen niet aan wedstrijden mee doen als wij geen juryleden leveren en we zijn dan ook erg 

dankbaar met onze vier vaste juryleden Hinke ,Roelof, Diana en Marion.  

Namens het bestuur Leentje Idzerda 

 


