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AANVRAAGFORMULIER GYMBO/GYMBA voor CLUBACTIVITEIT 
 
 
NAAM CLUB_________________________________________________________________________________ 
 
 
NAAM CONTACTPERSOON_____________________________________________________________________ 
 
 
EMAIL CONTACTPERSOON_________________________________________GSM-NUMMER________________ 
 
 
SOORT ACTIVITEIT  ____________________________________DATUM ACTIVITEIT____________ 
 
 
VOORKEUR PAK   O GYMBO  O GYMBA  O GYMBO & GYMBA 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

-   Voor de huur van een pak wordt een overeenkomst opgemaakt. Deze wordt toegestuurd na de 
aanvraag via dit formulier en bij beschikbaarheid 

-   De huurprijs (per pak) bedraagt € 30 (excl. BTW) per weekend. Er wordt eveneens een waarborg 
van € 250 per pak gevraagd voor eventuele schade. Voor gebruik van het pak tijdens GymFed-
activiteiten wordt geen huurprijs aangerekend. 

-   Het pak wordt door de ontlener opgehaald en teruggebracht op het GymFed-secretariaat 
-   De club zorgt als een goede huisvader voor het Gymbo/Gymba-pak.  Dit pak kost veel geld en is 

geen speelgoed. Eventuele reparaties en onderhoudskosten die niet veroorzaakt zijn door normale 
slijtage zijn ten laste van de club. 

-   De club voorziet zelf een persoon om het pak te dragen en minimum 1 persoon die permanent 
begeleidt. De zichtbaarheid in het pak is beperkt en dus dient de begeleider duidelijk aan te 
geven wat er in de omgeving gebeurt. Vb: “Opgepast Gymbo, er is een trapje”  - “Kijk Gymba, dat 
meisje wil met jou op de foto” - … 

-   Bewaar de ‘magie’ van Gymbo en Gymba: 
o   Outfit (pak + kledij + schoenen + handschoenen + hoofd) altijd volledig en piekfijn in orde 
o   Nooit hoofd afzetten in bijzijn van kinderen (ook al is het erg warm). Ga daarvoor naar 

een afgesloten plaats, samen met de begeleider 
o   De mascotte is kindvriendelijk. Handjes geven, high-five, zwaaien, foto’s met kindjes,… 

behoren tot de belangrijkste taak 
o   Gymbo en Gymba kunnen niet spreken – de begeleider is het aanspreekpunt 

-   Waar mogelijk dansen Gymbo/Gymba en de kindjes samen de Gymbo-dans 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=59arnmYvO7c  

 
 
Datum aanvraag       Handtekening aanvrager 
 
 
 
 
 
_________________________      _____________________________ 
 

 
Ingevuld formulier terugbezorgen: Gymnastiekfederatie – Zuiderlaan 13 – 9000 Gent 

info@gymfed.be 


