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Van het Bestuur
Gek is dat, je hebt het idee dat het seizoen net van start is gegaan en dan is
het alweer december! De eerste wedstrijden zijn geweest; op 30 oktober
werd Frat weer rijk vertegenwoordigd op de springwedstrijden en op 21
november waren de clubteamwedstrijden.
Ondertussen is de Grote Clubactie weer geweest, met bijna 2000
verkochte loten. Iedereen heeft dus weer hard zijn best gedaan, dank
daarvoor!
Op 28 november kwamen Sinterklaas en Pieten een kijkje nemen in de
gymzaal, daarover elders meer in dit blad.
Sinds vorig jaar bestaat ons bestuur uit 8 leden, iets waar we erg trots op
zijn! Nieuw hierbij is onder andere de functie van vrijwilligerscoördinator.
Deze taak heeft Mariëlle van der Meer op zich genomen. Zij is druk met
het werven en in kaart brengen van alle vrijwilligers binnen de vereniging.
Gelukkig zijn dat er een heleboel, maar we kunnen altijd nog mensen
gebruiken. Misschien heb je al een oproep langs zien komen?
Helaas ook wat minder leuk nieuws: onze penningmeester, Clasineke
Groenendijk, moet tijdelijk pas op de plaats maken vanwege ziekte.
Gelukkig gaat het goed met haar en zien we haar vast snel weer terug. En
onze oud trainster en lid van verdienste Margreet van der Klij is ziek. Ook
haar wensen we sterkte en beterschap.
Rest mij nog iedereen een heel fijn en sportief
2016 te wensen!
Janneke Peerdeman,
secretaris
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Lidmaatschap beëindigen
Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en 1 juli
opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (dat
wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1
januari).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn
geldt (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn
ingaande 1 januari).

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de
kopie van de U-pas kunnen gestuurd worden naar:
Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht
of via e-mail: naar ledenadministratie@fraternitas.nl
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Agenda
December
Kerstvakantie 20 december t/m 3 januari
Januari
9 Januari
14 januari
16 januari
23 januari
30 januari

regio voorwedstrijd div 1-2-3 + N1 t/m N4 in Amersfoort
kledingverkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel
voorwedstrijd 4-5-6-7 + D1 in Amersfoort
regio voorwedstrijd div 2-3 + N1 t/m N4 in Amersfoort
voorwedstrijd D2 + D3 in Wilnis

Februari
6/7 februari
11 februari
13 februari
14 februari

acro wedstrijd in Beverwijk
kledingverkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel
voorwedstrijd 4-5-6-7 + D1 in Amersfoort
district kampioenschappen div 3 + N3 + N4 in Amsterdam

Voorjaarsvakantie van 21 t/m 28 februari
Maart
10 maart
12 maart
19 maart
19/20 maart
25 maart
27/28 maart

kledingverkoop van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel
voorwedstrijd 4-5-6-7 + D1 in Amersfoort
voorwedstrijd D2 + D3 in Wilnis
acro wedstrijd in Wormer
Goede Vrijdag, dus geen trainingen
Pasen, dus geen trainingen

5

Fratweekend
Ouderenramp! Oh nee, ‘Fratweekend’.
Na twee jaar alweer weg te zijn bij Frat, was ik blij dat ik weer mee mocht
met het ouderenkamp. Ik voelde me als een verloren zoon die weer even
naar zijn familie mocht!
Ongevraagd was ik een week voor aanvang toegevoegd in de groepsapp
voor het Fratkamp. Het begon rustig, maar tot mijn grote ergernis
transformeerde de app naar een vorm van ‘Heel Frat bakt’. Je kent die
apps wel denk ik! Dan ben je een paar uur niet online geweest, heb je 124
nieuwe berichten. De ene taart na de andere passeerde de revue. Het
verbaast me dat ik in de tijd voor het kamp niet tien kilo ben aangekomen.
De vrijdag verzamelden we dan eindelijk bij de turnhal. Een warm welkom
was het gevolg om daarna weer gezellig alleen in de auto te stappen.
Teveel auto’s zeiden ze. Jaja…
Bij aankomst stond Kosse al op mij te wachten, alsmede de taarten,
cakejes en regenboogtaart die in de app langs waren gekomen.
De eerste activiteit, zoals je denk ik wel begrijpt, was de kamerindeling.
De mannen waren natuurlijk als eerste klaar. Met moeite konden alle
vrouwen in een kamer. Gelukkig hebben wij mannen vroeger veel Tetris
gespeeld en hebben we alle bedden weggespeeld in de kamer. 2-0 voor
de mannen!!! De tweede activiteit van de avond was ‘Wie is het?’ Allen
hebben voorafgaande aan het kamp een foto moeten aanleveren plus
nog 4 weetjes over jezelf. In groepjes van vier moest je de 27 leden raden
bij de beschrijvingen. Ik weet helaas niet meer welk groepje er gewonnen
had, maar ik dacht de mannen! 3-0. Na alle verdere spelletjes gingen de
laatsten rond half 4 hun nestje in om de volgende dag weer om 9 uur aan
het ontbijt te zitten.
Nadat iedereen zo goed als wakker was begonnen we met de eerste
activiteit van de dag! Iedereen in outfit (ruitjes blouse en of accessoire)
spijkerslaan, lassowerpen, boomstamgooien, boogschieten en
hoefijzermikken. Met elk onderdeel kon je punten scoren (5 tot 25 punten)
wat resulteerde in een eindstand tussen de 300 en 800 punten. Met
daarna nog een activiteit waar je nog een kleine inhaalslag kon maken.
Het onderdeel klinkt viezer dan dat het is. Spijkerpoepen. Een persoon uit
elke groep werd naar voren geschoven en 8 minuten lang werden diens
hamstrings en quadriceps getraind. Voor elke spijker in de fles verdiende
je 100 punten. Met een topscore van 34x (4 per minuut) was team 1 de
winnaar!
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Fratweekend
De middag activiteit was paardrijden. Een half uur op het paard en om
alle calorieën van de taartjes er weer af te werken, een half uur naast
het paard! Wat best hilarisch was is dat iedereen schoenen met een hak
moest meenemen voor wat bleek het paardrijden. Ik heb nog nooit zo
in een deuk gelegen als toen. De vrouwen op stiletto’s naast het paard
rennend dat in draf ging. Zie je het al voor je??? Ja ik ook! Gelukkig hadden
de meesten wel geschikte schoenen meegenomen en is er niemand door
zijn enkel gegaan! Wel zijn er een aantal geweest die hun grenzen hebben
verlegd. Bang voor paarden maar toch op zo’n knol gaan zitten! Props!!
Ik weet dat ik soms heel erg leuk kan zijn en ik ben blij dat de rest dat ook
vond. Een taart in iemands mond drukken blijkbaar niet! Die krijg je terug!!!!
Ik natuurlijk met mijn grote mond, kom maar op!
Nog geen uur later was er die blikseminslag! Een hand vol met witte
substantie in één directe beweging vol in mijn gezicht! Alsof de winter was
aangebroken was de hele kamer in een klap ook wit! Niet van sneeuw,
maar van slagroom! De stand tussen mannen en vrouwen? 3-3!
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Fratweekend
Het avondvullende programma werd afgesloten met meerdere potjes
weerwolven. Een genot om naar te kijken maar ook een genot om te
zieken. Ik kon de vrouwen natuurlijk niet laten winnen. Dus, als de nacht
aanbrak in Wakkerdam, kwamen de spoken en gillende keukenmeiden
tevoorschijn. Ik heb tijdens een spelletje weerwolven nog nooit iemand
zo hoog van zijn stoel zien schieten van schrik als deze avond! Zelfs na de
vierde keer mijn stem verheffen kon je mij van de grond oprapen! Ik zeg,
probeer het zelf ook een keer!
De volgende dag werd iedereen rustig wakker en was de rust weer
teruggekeerd in Wakkerd… in ons kamp. Na een welverdiend ontbijt
zijn we er op uit getrokken om een korte maar heerlijke boswandeling te
maken! Met een leuke groepsfoto en wat frisse lucht keerden we weer
terug naar ons kamp
om de puntjes op de i
te zetten. Lunch met
tosti’s, spelletjes en
natuurlijk het opruimen
van de slaapzalen! Ik
weet niet hoe, maar
alle bedden stonden
bij vertrek weer op hun
plek! Met het huisje
opgeruimd en schoon,
alle overgebleven
etenswaren verdeeld,
kon iedereen weer lekker
naar huis. Wat voor mij
natuurlijk betekent dat
ik weer twee jaar moet
wachten (of ik weer mee
mag).
Ik wil iedereen
bedanken voor weer een
fantastisch kamp en de
enorme gezelligheid!
Jelle Duinsbergen
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Fratweekend
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De Springwedstrijden
Op zaterdag 31 oktober was het weer zover. Heel volwassen Fraternitas
was op kamp, maar ik reed met mijn leden naar Woerden. Op vrijdagavond
hebben twee moeders mij geholpen om de vlindertrampoline uit de
Nolenslaan van de trap af te tillen en samen met Mandy heb ik hem in de
auto gekregen.
Om 8.45 uur mochten we gaan warm lopen. Al mijn leden waren aanwezig,
in totaal 35 meiden, verdeeld over 5 groepjes van 7. Alle groepjes zaten in
een andere categorie.
De jongste meisjes deden mee in de groep 7-9 jarigen op niveau E.
Dan deed groep Frat 2 mee bij de 9-11 jarigen op niveau E.
De meisjes die los over de kast konden hurken hebben meegedaan op 7-11
jaar niveau D.
Ben je ouder dan 11, dan ben je junior. Hier had ik 11 meisjes van en 1
die al in de senioren groep valt. Daarom heeft er 1 groepje op junior D
meegedaan en een groepje bij de Senior D. Beide groepen zijn aangevuld
met een jonger meisje die deze moeilijke oefeningen al beheerst zodat
er iemand kon uitvallen. Spring je namelijk met minder dan 6 leden, dan
wordt het groepje gediskwalificeerd. Start je met 6 en verzwikt iemand zijn
enkel, dan is dat erg jammer voor de rest. Maar gelukkig hebben we twee
meisjes die al een overslag over de kast en een streksprong over de kast
kunnen springen.
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31 oktober 2015
De organisatie houdt altijd rekening met de juf, het inturnen is op 5 banen
tegelijk maar de wedstrijd is altijd zo verdeeld dat er nooit twee groepen
van mij tegelijk aan het werk zijn. Dat is leuk voor mij, want zo kan ik
iedereen zien. En het ging goed! Natuurlijk was het niet perfect, maar
dat hoeft ook niet. We doen mee omdat dit de gezelligste wedstrijden
van het jaar zijn en als je dan iets wint is het extra leuk. En winnen dat is
gelukt. Iedere groep heeft minstens twee, van de drie te winnen prijzen,
gewonnen. We hebben namelijk allemaal op drie toestellen meegedaan:
langemat, minitrampoline en minitrampoline-kast springen. Omdat je met
7 leden een hurksprong springt, weegt een foutje niet zo zwaar. Als groep
krijg je een cijfer en maak je kans op een prijs.
Het was weer een hele gezellige dag en ik kijk alweer uit naar volgend jaar!
Lenny
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Even voorstellen Dominique Baars
Hoi allemaal,
Mijn naam is Dominique Baars en ik ben 22 jaar.
Sinds augustus geef ik les
aan de kinderen in de Oude Kerkstraat. Deze
lessen zijn voor de leeftijd 6-7 jaar en 7-8 jaar. Tot
nu toe heb ik het erg naar mijn zin en heb ik al
vele complimenten gekregen van ouders, waar ik
ontzettend blij van word!
Heel lang geleden, toen ik zelf nog maar 7 of 8 was
ben ik bij Fraternitas op turnen gegaan. Ik ging
toen op les bij Cisca. Mijn zus, Natascha, geeft ook les bij Fraternitas en het
heeft mij altijd leuk geleken om dit te doen. Dit jaar was hier eindelijk de
tijd en ruimte voor.
Naast het geven van turnlessen studeer ik voor lerares in het
basisonderwijs en ik volg op dit moment een opleiding waardoor ik straks
nog beter turnles kan geven!
Groetjes, Dominique

Even voorstellen Iris Klinkenberg

Hallo ik ben Iris Klinkenberg en 17 jaar.
Naast mijn les geven op de donderdag in
de Oude Kerkstraat doe ik een opleiding als
doktersassistente.
Turnen doe ik zelf al jaren. Tegenwoordig turn ik
divisie 6 bij Turn4U op de zondagmiddag. Verder
zit ik nog op les bij Lenny en Natascha ik doe dit
met veel plezier en hoop dit nog lang te kunnen
doen.
Groetjes Iris
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Vertrouwenscontactpersoon
Beste leden,
Het bestuur van Frat heeft mij gevraagd om Vertrouwenscontactpersoon
(afgekort VCP) te worden bij Frat.
Wat doet zo’n vertrouwenscontactpersoon nou?
Het bestuur, de trainers, jullie als leden, maar ook je ouders willen graag
dat je bij Frat lekker kunt gymmen in een gezellige sfeer. We willen dat
iedereen zich thuis voelt en op zijn eigen niveau kan sporten. Dat niemand
wordt buitengesloten en dat iedereen zich veilig voelt.
Volgens mij lukt dat ook heel goed.
Maar als het toch zou gebeuren dat je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld
omdat iemand anders je pest, vervelende dingen zegt of doet, of je
aanraakt op een manier die je niet prettig vindt, dan is het fijn als je dat aan
iemand kunt vertellen. Vaak zal je dan als eerste naar je ouders of naar je
trainer gaan om dat te vertellen. Maar als je dat liever niet doet, dan kun je
ook naar mij toekomen. Je kunt mij in vertrouwen nemen en vertellen wat
er is gebeurd wat je niet prettig vond. Ik ga dan met jou bespreken wat er
nodig is om de vervelende situatie op te lossen.
Het is overigens niet zo dat alleen jeugdleden contact met mij kunnen
opnemen. De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor de volwassen
leden, trainers, vrijwilligers en bestuursleden. Ook voor hen geldt dat
als zij te maken krijgen met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie,
bedreiging of ander gedrag waardoor zij zich niet veilig voelen, zij contact
met mij kunnen opnemen. In het verleden ben ik bestuurslid geweest van
Frat. Op dit moment heb ik geen actieve functie binnen de club. Dat maakt
dat ik me als vertrouwenscontactpersoon onafhankelijk kan opstellen.
Je kunt mij bellen of mailen als er iets is. Dan maken we zo snel mogelijk
een afspraak om met elkaar te praten.
Irene Meertens
Vertrouwenscontactpersoon Fraternitas
Mob: 06-19652589
irene@fraternitas.nl
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Rayon Team wedstrijden
Afgelopen 21 november vond de eerste turnwedstrijd plaats in Amersfoort.
Voor alle selectieleden in de turnhal, de eerste wedstrijd in combinatie
met Turn4U. En wat is nu een betere wedstrijd om het seizoen mee te
starten dan een teamwedstrijd! Het doel van de trainers was dan ook om
zoveel mogelijk gemixte teams te maken, zodat de meiden van alle clubs
(Fraternitas, Longa en Sport Vereent) elkaar beter zouden leren kennen en
er ook meer een eensgezind teamgevoel zou ontstaan. Turn4U was goed
vertegenwoordigd met wel 10 teams! Vanuit divisie 4 deden er 3 junioren
teams en 3 senioren teams mee. Vanuit divisie 5 was er 1 senioren team, 2
junioren teams en 1 jeugd team. Helaas waren de nieuwe Turn4U selectie
turnpakjes nog niet binnen. En als team moet je wel in hetzelfde turnpakje
uitkomen. Maar ach, dat gaf ook weer een mooi beeld om te laten zien
dat het ook echt niet meer uitmaakt van welke club je komt en welk
pakje daarbij hoort. Want zo liepen de Fraternitas leden rond in een Sport
Vereent of Longa pakje. En andersom natuurlijk ook. Een bont geheel.
Maar dat getuigde maar eens van een mooie samenwerking!
En wat was het een gezellige dag! De turnsters stonden er echt als teams
en moedigden elkaar enthousiast aan. Daarnaast is er ook nog eens leuk
gepresteerd, 4 teams mochten het podium betreden:

14

21 november 2015
Bij de senioren divisie 4, werd het team van Marit, Tessa, Puck en Esmee 3e
Bij de junioren divisie 4, werd het team van Marjolie, Els en Maaike 3e
Bij de jeugd divisie 5, werd het team van Vera, Maud, Tinker, Hannah en
Isabele heel knap 1e
En bij de junioren divisie 5, werd het team van Lisa, Nienke, Sarah en Naomi
ook 3e.
Gefeliciteerd allen! En dit was een mooie test wedstrijd voor de rest van
het seizoen. Zet ‘m op!
Carlien den Uijl
trainster Turn4U

Trainersnieuws
Natascha Baars heeft op woensdag 24 november haar specialisatie
wedstrijd turnen dames (KSS3 turnen) afgerond. Gefeliciteerd met dit
succes.
Dominique Baars mocht een doorstart maken van KSS2 naar KSS3. Succes
met deze opleiding.
Elsemiek Versteegt is na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof
gegaan. Shanna van Steensel van der Aa neemt tijdelijk haar lessen over.
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Jury cursus
Tijdens de bestuursvergadering in september was Mariëlle, onze
vrijwilligers coördinator, op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden
om een (recreatie) jurycursus te volgen binnen de vereniging. Het is maar
twee avonden waar Kees den Uijl ons het nodige gaat uitleggen. Ik zit zelf
al enige jaren in het bestuur en met een dochter die vorig jaar haar 12,5
jarig jubileum heeft gevierd bij Fraternitas, heb ik mij voor deze cursus
opgegeven. Ook om meer inzicht te krijgen in divisies en niveaus.
Donderdagavond 19 november, avond één. Samen met nog zeven andere
dames worden we netjes ontvangen door de voorzitter van Fraternitas
en de voorzitter van de trainers. Ten opzicht van de andere dames heb ik
een flinke achterstand, in het turngebeuren, met zelf alleen een korfbal
verleden.
Als ik het goed begrepen heb moeten de oefeningen van de turnsters aan
een ideaalbeeld voldoen. Gelukkig worden deze nog wel duidelijk gemaakt
aan de hand van tekeningen van Kees. Voor mij echt van belang maar
voor veel andere cursisten gesneden koek. Ideale gehukte houding, ideale
gehoekte houding, verschillende houdingen bij landingen, verschillende
houdingen bij
het zwaaien
en nog
veel meer
houdingen
met een
ideaalbeeld.
Wanneer
je uitgaat
van dit
ideaalbeeld
(wanneer
je weet wat
dit is) kun
je pas gaan
beoordelen.
Ik heb enig
inzicht
gekregen
waar,
wanneer en
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Jury cursus
hoeveel tiende punten er van de totaalscore af gaan. Ook het verschil
tussen de D en de E score is aanbod gekomen.
Nog tollend van de vele informatie thuis aangekomen. Dochter vraagt: “
Hé mam, hoe was het?” Trots vertel ik haar wat ik allemaal te weten ben
gekomen. “Pffff, je vertelt mij eigenlijk niets nieuws, dat weet ik allemaal
al! Ik weet toch zeker wel hoe mijn scores tot stand komen?” Een leuke
afsluiting van de eerste avond.
Donderdagavond 26 november de tweede avond. Geoefend aan de hand
van filmpjes met vrij eenvoudige oefeningen. Veel schoonheidsfoutjes zie
ik niet, die je toch mee moet nemen in je beoordelingen. Zelfs nadat we de
filmpjes een aantal keren hadden gezien had ik nog moeite om de foutjes
er uit te halen. Ik geloof niet dat je in de praktijk kan vragen of ze hun
“kunstje” nog een keer kunnen doen.
Al met al een erg leerzame cursus. Ik ben nog erg onzeker en moet nog
veel oefenen.
Kees, dank je wel voor de cursus.
Brigyt
Witteman
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CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SKIEEN
SLEE

SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
TRUI
VORST
WANTEN
WINTER
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Hoeveel
letters
blijven
er over?
je antwoord
naar brigyt@fraternitas.nl
Hoeveel
letters
blijven
er over?
StuurStuur
je antwoord
naar brigyt@fraternitas.nl
Vooréén
één
van
goede
inzenders
is er
een prijsje.
Voor
van
de de
goede
inzenders
is er een
prijsje.
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Er is weer ruimte o
adverteren
Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KA
GROO

Maar ook iets kleine

Interesse?

Adverteren?

Neem contact op met F

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
adverteren@fraternitas.
adverteren@fraternitas.nl

APOTHEEK D.G. BOSW
C. van Steensel vd Aa

Apotheker

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
19

- Wij bezorgen bij u thuis

Sinterklaasfeest
Ook dit jaar mochten we Sinterklaas en zijn pieten weer ontvangen.
Sinterklaas is inmiddels een oude bekende van ons en iedere keer zijn
wij blij dat hij ons komt bezoeken. Maar liefst 89 kinderen waren op het
Sinterklaasfeest afgekomen! Deze keer waren er vijf sportpieten vanuit
Spanje mee, en wel: hockeypiet, basketbalpiet, fietspiet, tennispiet en
voetbalpiet. De pieten moesten nog wel een beetje oefenen met de
sporten die zij uitvoerden, maar gelukkig waren de kinderen er om hen
hierbij een handje te helpen. Erg knap, als je bedenkt dat er allemaal
turn(st)ers aanwezig waren.
Blijkbaar hebben we multitalenten op onze vereniging zitten! Naast de
hulp die de kinderen gaven aan de sportpieten, hebben zij natuurlijk laten
zien hoe leuk turnen is! In de gymzaal hebben we met z’n allen een soort
levend ganzenbord gespeeld, waarbij er verschillende turnkunstjes op de
toestellen geoefend werden. En in de school werd hard gewerkt aan het
knutselen van pieten. Nadat zowel de kinderen als alle vrijwilligers zich
flink in het zweet hadden gewerkt met het spel of het knutselen, was
het tijd om Sinterklaas daadwerkelijk te ontvangen. Maar niet voordat
iedereen was voorzien van een heerlijk sapje en koekje van de cateraars.
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Sinterklaasfeest
Helaas moesten wij dit jaar onze vaste cateraar Margreet missen (volgend
jaar ben je er weer bij hoor!). Gelukkig was cateraar Joost inmiddels erg
getraind en kon cateraar Hilde de schone taak van Margreet overnemen.
Vervolgens werd er hard gezongen om de Sint te laten weten dat we
op hem zaten te wachten. Annemiek was weer een ontzettend fijne
gastvrouw en kon iedereen goed op zijn of haar gemak stellen. De
kinderen lieten zien welke turnkunsten zij tijdens het spel in de gymzaal
hadden geoefend. Sinterklaas en de pieten waren erg onder de indruk!
Enorm veel kinderen hadden vooraf een tekening gemaakt voor
Sinterklaas en uit al die tekeningen heeft hij de meest creatieve eruit
gepikt. Annemiek riep de tekenwinnaars één voor één naar voren voor
een gouden handdruk van Sinterklaas en een klein presentje. Sinterklaas
drukte iedereen nog op het hart dat hij alle tekeningen prachtig vond!
Naderhand liet hij nog aan ons weten dat hij ze allemaal in huis heeft
opgehangen (hij moet dus wel een groot huis hebben die Sint). Met z’n
allen namen we afscheid en Annemiek heeft met de Sint afgesproken dat
hij ook volgend jaar weer langs komt (fijn!). De pieten kwamen nog terug
met cadeaus en zijn daarna vertrokken naar een volgend feestje.
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Sinterklaasfeest
De kinderen gingen met een cadeautje, zakken gevuld met pepernoten en
een blij gezicht weer naar huis. Nadat alle assistenten, trainers en overige
vrijwilligers de zaal en school weer tiptop in orde hadden gemaakt, konden
ook zij naar huis om hun schoen te gaan zetten. Allemaal heel erg bedankt
voor jullie inzet, want zonder jullie hadden we Sinterklaas en zijn pieten
niet kunnen ontvangen.
We zien weer uit naar volgend jaar!
Groetjes, de Sinterklaascommissie (Cisca, Mariëlle en Natascha)
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Sinterklaasfeest
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Oproep vrijwilligers

Vrijwilligerstaken
Toestelploeg Fraternitas Utrecht

Voor verschillende wedstrijden die wij (mede) organiseren moeten wij de

wedstrijdhal
toestellendie
endraaiende
aan het einde
van de
dag ook weer
Fraternitas
Utrecht isopbouwen
een grotemet
vereniging
wordt
gehouden
door
afbouwen.
enthousiaste
vrijwilligers. Onze vereniging bestaat uit 573 leden, daarom kunnen wij
Sterke mannen/vrouwen (va. 15 jr) die ca. 2 a 3 keer per jaar willen helpen
altijd nieuwe- aanmeldingen
voor vrijwilligerstaken gebruiken. Sinds april 2015 ben ik
met de wedstrijdhal gereed maken.
lid van het bestuur van Fraternitas en neem ik de coördinatie van de vrijwilligers op mij. Dit betekent
dat de commissieleden
mij kunnen raadplegen als zij vrijwilligers nodig hebben bij de organisatie of
Jurycursus
uitvoer van
bepaalde
evenementen/activiteiten.
Omdat de
van vrijwilligerscoördinator
vrij
Zonder
juryleden
kunnen onze leden niet deelnemen
aanfunctie
wedstrijden.
We zijn hard op zoek naar
nieuw is,ouders
ben ik en
aan
het die
inventariseren
wie
wij als
vrijwilliger
mogen
en voor
welke+taken.
leden
een jurycursus
willen
volgen.
De cursus
neemtinzetten
ca. 5 avonden
in beslag
thuis
Hieronder
staat een lijst met taken die bij Fraternitas vervuld (kunnen) worden.
studie.
-

Deelname aan een jurycursus van de KNGU en het jureren op ca. 3 tot 6 wedstrijden per jaar

(va 16
jr).bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging? Stuur dan je naam,
Vind je het leuk om
een
connectie met de vereniging en telefoonnummer naar marielle@fraternitas.nl en geef daarbij aan in
Grote clubactie
welke vrijwilligerstaak
(of taken) je geïnteresseerd bent. Aan sommige taken zijn momenteel al
Jaarlijkse terugkerende actie waarbij de club gesponsord wordt d.m.v. het verkopen van loten.
vrijwilligers verbonden, maar wanneer nodig wordt er contact met je opgenomen.
-

Het aanvragen van de lotenboekjes en/of verdelen hiervan onder de verschillende zalen
waar onze lessen gegeven worden.
Wij zijn ontzettend
met iedere
van hulp!
- Het blij
coördineren
vanvorm
het invoeren
van de gegeven machtigingen op de website van de Grote
Clubactie.

Met vriendelijke groet,
Sinterklaas:

Iederder
jaarMeer
wordt er in november een Sinterklaasfeest georganiseerd. Daarbij vullen
Mariëlle van
vrijwilligers/assistenten
Bestuur Fraternitas
Utrecht de volgende taken in:
- Begeleiden van groepjes
Vrijwilligerscoördinator
-

Piet spelen

12+ activiteit

Drie keer per jaar
wordt er een Utrecht
activiteit georganiseerd voor de leden van 12 tot en met 18 jaar.
Vrijwilligerstaken
Fraternitas
-

Meedenken en mee organiseren van activiteiten

Website
Assistenten
- Informatie
aanleveren
(inhoudelijke
kant)een handje helpen tijdens de training. Het is extra fijn
Het is voor trainers
erg fijn
als er assistenten
- Content
op iedere
website
plaatsen
(technische
als we daar
week
op kunnen
rekenen.kant)
- Nieuwe
website ontwerpen
- Assisteren
bij de wekelijkse trainingen (va ca 10 jr)
Dag:…………………………………..Locatie:……………………

Wedstrijden
Fratblad wedstrijden die wij (mede) organiseren verzorgen wij verschillende taken op de
Voor verschillende
- Wij
Verzamelen
van stukken
wedstrijdvloer.
zetten hierbij
altijd vrijwilligers in voor:
- Redigeren
- Jurymeisjes:
die deteksten
juryuitslagen naar de wedstrijdtafel brengen.
- Vormgeving
- Klok meisjes: die de tijd bij vloer en balk willen opnemen.
- Verzendklaar maken
- Catering: opnemen van drinken bij juryleden, trainers en vrijwilligers, en het rondbrengen
ervan op de wedstrijdvloer.
- Lunchpakketten verzorgen: van te voren de lunchpakketjes thuis maken voor de trainers,
vrijwilligers en juryleden.
- Boodschappen halen: van te voren eten, drinken etc. kopen om trainers, vrijwilligers en
juryleden te verzorgen tijdens de wedstrijddag.
- Presentjes verzorgen: aan het einde van de dag krijgen de juryleden, vrijwilligers en trainers
een kleinigheid voor hun inzet.
- EHBO
- Wedstrijdtafel: o.a. telcommissie.
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Oproep vrijwilligers

Toestelploeg
Voor verschillende wedstrijden die wij (mede) organiseren moeten wij de
Toestelploegopbouwen met toestellen en aan het einde van de dag ook weer
wedstrijdhal
Voor verschillende wedstrijden die wij (mede) organiseren moeten wij de
afbouwen.
wedstrijdhal
met toestellen
vanjaar
de dag
ook
weer
- Sterkeopbouwen
mannen/vrouwen
(va. 15 jr)en
dieaan
ca. het
2 a 3einde
keer per
willen
helpen
met de wedstrijdhal gereed maken.
afbouwen.

-

Sterke mannen/vrouwen (va. 15 jr) die ca. 2 a 3 keer per jaar willen helpen

Jurycursus
met de wedstrijdhal gereed maken.
Zonder juryleden kunnen onze leden niet deelnemen aan wedstrijden. We zijn hard op zoek naar
ouders
en leden die een jurycursus willen volgen. De cursus neemt ca. 5 avonden in beslag + thuis
Jurycursus
studie.
Zonder juryleden kunnen onze leden niet deelnemen aan wedstrijden. We zijn hard op zoek naar
- Deelname aan een jurycursus van de KNGU en het jureren op ca. 3 tot 6 wedstrijden per jaar
ouders
en leden die een jurycursus willen volgen. De cursus neemt ca. 5 avonden in beslag + thuis
(va 16 jr).

studie.
- Deelname aan een jurycursus van de KNGU en het jureren op ca. 3 tot 6 wedstrijden per jaar

Grote clubactie
16 jr).
Jaarlijkse(va
terugkerende
actie waarbij de club gesponsord wordt d.m.v. het verkopen van loten.
- Het aanvragen van de lotenboekjes en/of verdelen hiervan onder de verschillende zalen
Grote clubactie
waar onze lessen gegeven worden.
Jaarlijkse
actie
devan
clubdegesponsord
wordt d.m.v.
verkopen
loten.
- Hetterugkerende
coördineren van
hetwaarbij
invoeren
gegeven machtigingen
op het
de website
vanvan
de Grote
- Clubactie.
Het aanvragen van de lotenboekjes en/of verdelen hiervan onder de verschillende zalen

waar onze lessen gegeven worden.

Sinterklaas:
- Het coördineren van het invoeren van de gegeven machtigingen op de website van de Grote
Ieder jaarClubactie.
wordt er in november een Sinterklaasfeest georganiseerd. Daarbij vullen
vrijwilligers/assistenten de volgende taken in:
- Begeleiden van groepjes
Sinterklaas:
- jaar
Pietwordt
spelener in november een Sinterklaasfeest georganiseerd. Daarbij vullen
Ieder

vrijwilligers/assistenten de volgende taken in:

12+ activiteit
- Begeleiden van groepjes
Drie keer per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor de leden van 12 tot en met 18 jaar.
- Piet spelen
- Meedenken en mee organiseren van activiteiten

12+ activiteit
Assistenten
Drieiskeer
jaar erg
wordt
activiteit georganiseerd
voortijdens
de leden
van 12 tot
met 18
Het
voorper
trainers
fijner
alseen
er assistenten
een handje helpen
de training.
Heten
is extra
fijnjaar.
- daar
Meedenken
enop
mee
organiseren
als we
iedere week
kunnen
rekenen.van activiteiten
- Assisteren bij de wekelijkse trainingen (va ca 10 jr)
Assistenten
Dag:…………………………………..Locatie:……………………

Het is voor trainers erg fijn als er assistenten een handje helpen tijdens de training. Het is extra fijn

Fratblad
als we daar iedere week op kunnen rekenen.
-- Verzamelen
stukken
Assisteren van
bij de
wekelijkse trainingen (va ca 10 jr)
- Redigeren
teksten
Dag:…………………………………..Locatie:……………………
- Vormgeving
- Verzendklaar maken
Fratblad

-

Verzamelen van stukken
Redigeren teksten
Vormgeving
Verzendklaar maken
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Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Nikki Aaftink
Manar Albuawad
Joline van Beek
Noa van der Berg
Mads Beuemer
Feline Beuning
Julie van den Berk
Puck Birkhoff
Anne Blommendaal
Lotte Blommendaal
Alba Boink
Linn Bos
Isis van den Bosch
Bente Boucher
Bernice Bovenkerk
Fee Brasse
Yfke Brintsma
Sarah de Bruijne
Alexandra Corthals
Mo Desain
Luna Desain
Suus Dohmen
Laura van Doornmalen
Siem van Dijk
Helena Dijkhuizen
Caythlen Faneyte
Jens van Gelein Vitringa
Okke van Gelein Vitringa
Jadi Gerritsen
Kees van Gool
Wassila el Gouy
Guus Groen
Juni Groen
Berber Haberkiewizt
Diana Pavlov
Lola Perez
Indi Peters
Aspasia Chen
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Suus Hagemans
Lima Harmsen
Elise Hessing
Irene van Hoogdalem
Nola Hoogewind
Charlotte Hoppen Brouwer
Theresa Jansen
Yara Jansen
Yasmine Jansen
Eefje Janssen
Marieke de Jong
Ibtissam el Kaddouri
Dijn van der Klink
Tom Kodder
Maddox Koetze
Lise Koreman
Nilo Koroma
Tom Korteweg
Max Krebbers
Pim Krebbers
Marlinde Kronenberg
Maysam Laghmouchi
Jasper Leiner
Suse Lohman
Laila Martin
Anne van Meeteren
Fenna Megens
Tom de Meij
Jan Meulenbelt
Julie Monking
Moroua el Morabet
Isla Morton-Young
Roos Murk
Femke van Olst
Merel van Oostveen
Myrthe van Oostveen
Lotis Overbeek
Chris van der Palen

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Christina Swertz
Kaz Ploegmakers
Isa van de Pol
Maarten Rebers
Liselotte Ribbers
Ilisa van Roon
Beren Saygi
Noortje Schaeffer
Annekee Scheepers
Isa Sieders
Kieke Simons
Julia Snel
Nola Suters
Marijn Swenneker
Mathilde Syrier
Kaar Temery
Ella Verwoert
Mijntje van der Vlist
Lauren de Vries
Nina van der Waal
Keisha van der Wal
Pelle te Walvaart
Juul Weijmans
Sophie de Wit
Carmen Wawoe
Megeseb Zekarias
Amelie den Besten
Inez de Boer

Grote club actie
In totaal zijn er 811 loten verkocht en
dat is écht een compliment waard!
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Ledenadministratiewerk Ria van Raaij
Beste leden,
De meeste mensen kennen me via de ledenadministratie.
Ik vergeet nooit meer de dag dat mijn man Joop tegen me zei: “Ach wil jij
ons niet even helpen met de administratie? Echt het is niet zo veel werk”.
Na wat aarzelingen zei ik “okay ik help jullie wel even”. Dit ‘even’ is
inmiddels iets langer geworden namelijk ruim 12½ jaar.
Inmiddels lijkt het soms een echte baan met veel werk, maar wel heel leuk
om te doen.
Ik maak soms leuke dingen mee. Zoals die keer dat ik gebeld werd door
iemand die persé met de baas wilde spreken. Toen ik zei “Die is niet
aanwezig”, zei de beller dat zij dan de manager van het kantoor aan de
lijn wilde. Ik vertelde dat ik niet op kantoor was maar thuis en dat het
vrijwilligers werk was. Ze bleef er echter op aandringen om per direct met
de baas te spreken.
Ik drong niet door tot deze persoon en heb haar uiteindelijk gezegd dat zij
maar moest mailen naar de ledenadministratie en dat dan alles wel goed
zou komen.
Dit gebeurde ook en nadat de opzegging geregeld was volgens onze
regels kreeg ik via de mail een compliment dat ik het zo netjes had
afgehandeld. Daar kon degene met wie zij eerder had gebeld nog een
voorbeeld aan nemen.
Ik werd verrast door het bestuur met een prachtige taart in de vorm van
een computer.
Hartelijk dank voor het
vertrouwen al die jaren.
Vriendelijke groet,
Ria van Raaij
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Kleurplaat
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Fraternitas

wenst alle leden
een fantastisch,
gezond en fit

2016 toe!!
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LESROOSTER

ingangsdatum september 2015

Rooster en lestijden per 1 september 2015
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes en jongens 5-6 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
7-10 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
11 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Hester van der Rijst

Woensdag
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

36
30

Eddy Yarally
Eddy Yarally

43
06

Nicky Corthals
Nicky Corthals

44
45

Dominique Baars
Dominique Baars

47
48
49

Iris Klinkenberg
Iris Klinkenberg
Iris Klinkenberg

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
5 – 7 jaar
meisjes
vanaf 8 jaar
Conditieles (dames) 60-85 jaar
Conditieles (dames) 35-60 jaar

80
81
68
69

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

63
60
61
62

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

51
52

Nicky van Steensel van der Aa
Nicky van Steensel van der Aa

10
11
9

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

Club-Extra
jongens

4 - 9 jaar
6-10 jaar

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00 uur
meisjes en jongens 3-5jaar
18.00-19.00 uur
acro instroom
6- .. jaar
Woensdag:
16.45 – 17.45 uur
meisjes
5 - 6 jaar
17.45 – 18.45 uur
meisjes
7 - 8 jaar
Donderdag:
16.30-17.30 uur
meisjes
5 - 6 jaar
17.30-18.30 uur
meisjes
7 - 8 jaar
18.30-19.30 uur
meisjes
9 - 11 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.15 - 18.15 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.15 - 19.15 uur
meisjes
10 - 11 jaar
Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

6 - 7 jaar
8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
12 - … jaar

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
jongens
6 – 9+ jaar
18.00 - 19.00 uur
jongens
vanaf 9+
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes en jongens 3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 8 jaar
18.00 - 19.15 uur
meisjes
9+ jaar
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur
acro
D selectie
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
acro instroom
6-…jaar
09.00 – 11.00 uur
acro
E selectie
11.00- 11.30 uur
acro
springles
11.30- 13.00 uur
acro
D selectie

05

Mirjam den Uijl

02
03
04
05

Nicky Corthals
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur
dames
vanaf 16 jaar

15/19

Rien den Uyl

Donderdag:
19.30 – 21.30 uur

dames

vanaf 16 jaar

15/19

Rien den Uyl

Woensdag:
19.30 – 21.30 uur

heren

vanaf 14 jaar

53

Eddy van der Rijst

actuele lestijden van de selectietrainingen zijn te vinden op www.turn4u.nl
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Kleding
Trainingen
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel
sportkleding dragen waar je goed in kan bewegen, zonder ritsen en
knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben. Losse haren moeten vast en geen sieraden dragen.
Wedstrijden
Meisjes/dames
Trainingen recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Voor de trainingen
zijn geendonkerblauw
speciale kledingeisen.
Je moet wel
sportkleding
dragen
waar
Jongen/heren
recreatie:
turnhemd
met
een witte
korte
broek
je goed in kan bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn
of witte
turnpantalon.
gedragen en moet een stroeve zool hebben. Losse haren moeten vast en geen sieraden
Als je
turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte
dragen.
sokken.
Wedstrijden

Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.

Jongen/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met een witte korte broek of witte
Kledingverkoop
turnpantalon.
Turnpakje,
legging, turnhemd
endiekorte
broekwitte
zijnsokken.
alleen te koop
Als je turnschoentjes
draagt, moeten
wit zijn,witte
met helemaal
bij onze eigen verkoop. Deze verkoop is één à twee keer per maand op
Kledingverkoop
donderdag
in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a.
Turnpakje, legging, turnhemd en korte witte broek zijn alleen te koop bij onze eigen
verkoop.
verkoop is één
à twee
keer per
maand opalleen
donderdag
in de Oranjekapel,
Er kan
in deDeze
Oranjekapel
niet
gepind
worden,
contante
betaling is
Amsterdamsestraatweg 441a.
mogelijk!
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

Turnpakje

€ 46,00

€ 48,50

Korte legging

€ 17,00

€ 18,50

Turnhemd

€ 10,00**

€ 10,00**

Witte korte broek

€ 10,00**

€ 10,00**

Rugtas

€ 11,00

Sporttas

€ 15,00

**AANBIEDING: turnhemd met witte korte broek samen € 17,50!

AANBIEDING: turnhemd met witte korte broek samen € 17,50!
Kijk voor data en de bijbehorende tijden in de agenda op onze site (www.fraternitas.nl).
Op de website kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd.

Kijk Mail
voor
enofde
tijden in de agenda op onze site
hetdata
aanbod
de bijbehorende
vraag naar ati@fraternitas.nl.
(www.fraternitas.nl).
Op de website kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd.
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl.
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Contributie
IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212.
De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. En
daar komt dan nog de Bondscontributie bij.
Kijk hieronder voor een nadere uitleg over de contributies.
- De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.
- De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier
dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.
- De basiscontributie bedraagt € 13,- voor elk lid.
- Bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid.
Bondscontributie:
De bondscontributie wordt per kwartaal met de gewone contributie geïnd.
Voor leden t/m 15 jaar € 3,84/kwartaal en voor leden van 16 jaar en ouder
€ 4,93/kwartaal.
Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald, bij de
1e te betalen contributie en bedraagt € 7,50.
Incasso:
Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
U-pas:
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling
op de site.
Berekenen van de contributie:
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat
op de website; www.fraternitas.nl
Vragen m.b.t. de contributie:
Zijn er toch nog vragen, stuur
deze vraag dan naar onze 2e
penningmeester Jonneke Kuperus
jonneke@fraternitas.nl.
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Heeft u interesse om te adverteren?
Neem dan contact op met Fraternitas:

Adverteren?

adverteren@fraternitas.nl

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
adverteren@fraternitas.nl

Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon
Telefax

030-6060203
030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af
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Adressenlijst

Adressenlijst

BESTUUR
Voorzitter:
Ati Dijk
Secretaris:
Janneke Peerdeman
1e penningmeester:
Clasineke Groenendijk
2e penningmeester:
Jonneke Kuperus
Leden:
Joop van Raaij
Brigyt Witteman
Claudia de Groot
Mariëlle van der Meer

voorzitter@fraternitas.nl
secretaris@fraternitas.nl
penningmeester@fraternitas.nl
jonneke@fraternitas.nl
joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl

TRAINERS
Voorzitter:
Marja den Uijl

marja@fraternitas.nl

Leden:
Bapke Roodenburg
Dominique Baars
Eddy van der Rijst
Eddy Yarraly
Elsemiek Versteegt
Hester van der Rijst
Iris Klinkenberg
Lenny de Heus
Mirjam den Uijl
Natascha Baars
Nicky Corthals
Nicky van Steensel van der Aa
Rien den Uyl
Rozemarijn Balemans
Shanna van Steensel van der Aa

bapke@fraternitas.nl
dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarraly@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
hester@fraternitas.nl
iris@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mirjam@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl
nicky@fraternitas.nl
nickyvansteensel@fraternitas.nl
rien@fraternitas.nl
rozemarijn@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl

Ledenadministratie
Ria van Raaij

ledenadministratie@Fraternitas.nl

Redactie Frat-blad
Facebook
Internet
http://www.fraternitas.nl

030-2436642
kopij@fraternitas.nl
socialmedia@fraternitas.nl
webmaster@fraternitas.nl
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

