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Van de voorzitter

Het jaar 2015 heeft Fraternitas afgesloten met een eindejaarsborrel voor 
alle vrijwilligers met hun eventuele partner. Dit was op 29 december. Veel 
vrijwilligers hebben daar met elkaar, onder het genot van een drankje 
en een hapje, kunnen terugkijken op het jaar 2015. En dat werd met veel 
plezier gedaan. Fijn dat er zoveel meelevende vrijwilligers bij Fraternitas 
zijn.

Eén van onze plannen voor het komende jaar is het vernieuwen van onze 
website. Deze is al jaren oud en hard toe aan vernieuwing, zodat je de 
site ook beter op je telefoon en/of tablet kunt bekijken. Wij hopen de 
site tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 21 april te kunnen 
presenteren. Tijdens deze vergadering zijn alle leden en vrijwilligers 
natuurlijk welkom. We nemen in razend tempo de stukken door, zetten de 
jubilarissen in het zonnetje en kletsen na afloop gezellig na/bij. Ook zin om 
te komen? Kijk dan op de volgende bladzijden voor meer informatie over 
deze vergadering. Het lijkt me geweldig als de zaal te klein zal zijn.

In februari zijn onze e-mailadressen gehackt. Er werden rare, grove, 
vunzige mails vanuit onze e-mailadressen verzonden naar andere 
vrijwilligers en enkele leden. Als je ook zo’n mail hebt gekregen willen wij 
dat (op advies van de politie) graag weten. Je kunt dit melden, liefst met 
een print screen van de mail, maar je kunt ook de mail doorsturen naar 
virus@fraternitas.nl.

Helaas zijn er een aantal leden geblesseerd geraakt tijdens een training. 
Degene waarvan wij dat weten zijn Pam en Anisha. Wij hopen dat jullie 
voorspoedig herstellen en weer snel kunnen gaan trainen. 

Ati Dijk
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Wanneer: Donderdag 21 APRIL 2016
Waar:  In de Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1 in Utrecht
Hoe laat: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er is dan koffie en thee. 
  De vergadering begint om 20.15 uur precies.

Vergaderstukken: staan in dit blad

Agenda:
1.  Opening
2.  Notulen van de vorige J.A.V. d.d. donderdag 23 april 2015
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen dames en  
  acrogym
5.  Verslag van de kascontrolecommissie 
6.  Jaarverslag penningmeester
7.  moet zijn Raming 2017 en begroting 2015
8.  Benoeming kascontrolecommissie 2016
9.  Contributievaststelling
10.  Diverse jubilea:
 12,5 jaar lid: Mandy de Heus
   Natascha Baars
   Puck Janssen
   Marjolein Boon
 25 jaar lid: Mirjam den Uijl
   Mariëlle van der Meer
 50 jaar lid: Gerard Arensma
 60 jaar lid: Margreet van der Klij
 65 jaar lid: Els Spierings
 70 jaar lid: Lida Kaboord
11.  Nieuwe website
12.  Turnhal
13.  Volgens rooster aftredend en herkiesbaar:
 Janneke Peerdeman (secretaris)  
 Jonneke Kuperus (tweede penningmeester) 
14.  Rondvraag
15.  Sluiting van de vergadering
 Zingen van het Fratlied (zie tekst elders in dit blad)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 8 april in het bezit te 
zijn van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl).

Agenda jaarvergadering
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Notulen Jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fraternitas 
23 april 2015

Aanwezigen: 
Ati Dijk, Clasineke Groenendijk, Claudia de Groot, Janneke Peerdeman, 
Joop van Raaij, Brigyt Witteman, Kees den Uijl, Frans Grobben, Nel 
Grobben, Mirjam den Uijl, Bapke Roodenburg, André Witteman, Manon 
Witteman, Peter den Uyl, Tineke van Schaverbeke, Joop Kormelink, Joost 
van der Meer, Ron Visser, Elze van der Meer, Mariëlle van der Meer, 
Jonneke Kuperus, Eddy van der Rijst, Lenny de Heus, Mary Overdijk, Pien 
van den Eijnden, Hester van der Rijst, Els Spierings, Elsemiek Versteegt, 
Irene Meertens, Anne Erkelens, Nicky van Steensel van der Aa, Shanna 
van Steensel van der Aa, Lida Kaboord, Rita Kerkhoven, Cees Casteleijn, 
Margreet van der Klij, Laura den Uyl, Cisca den Uyl, Carlien den Uijl, Hanke 
van Geffen, Inge Bunschoten, Kosse Doornbos, Rozemarijn Balemans, 
Nicky Korthals, Marja den Uijl, Joke Grobben, Marieke de Groot.

1. Opening:
Ati opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ze heeft 
eerst 2 mededelingen: Marja Verhaar is overleden op 3 maart en Arie 
Mooijman is overleden op 27 maart. Er wordt een moment stilte voor hen 
in acht genomen.
Er zal een kleine aanpassing in de agenda komen omdat Cisca en Carlien nu 
nog in de turnhal staan, maar wel straks hun jubileum vieren.

2. Notulen van de vorige JAV d.d. 24 april 2014
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan 
Janneke.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Afgemeld: Ria van Raaij, Rien den Uyl, Jannie Dijk.
Geen ingekomen stukken en geen overige mededelingen.

4. Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden
Geen opmerkingen met dank aan Janneke, Cisca en Mirjam.
 
5. Verslag van de kascontrolecommissie
Peter en Nel vormden dit jaar de kascontrolecommissie. Peter krijgt het 
woord: 1 april heeft de commissie de boeken bij de penningmeester thuis 

Notulen jaarvergadering 23 april 2015
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gecontroleerd. Hij wil voorstellen het bestuur décharge te verlenen, wat 
met applaus wordt ontvangen. Met dank aan Clasineke voor het zo netjes 
uitvoeren van haar taak.
 
6. Jaarverslag penningmeester
Clasineke krijgt het woord: zijn er vragen?
Ron: bij de baten onderaan voor het eerst ‘overige baten’, wat is dat? Onze 
kledingsponsor. Kun je kort uitleggen wat gemeente nu nog subsidieert? 
De gemeente subsidieert eigenlijk helemaal niet meer. Daardoor zijn 
er duidelijk minder inkomsten. Ook doordat de heren naar Turn4U zijn 
gegaan en we minder opbrengsten van de Grote Clubactie hebben 
ontvangen zijn de inkomsten lager. De TC-vergoedingen zijn lager doordat 
de heren naar Turn4U zijn gegaan en omdat we een jonger (minder 
kostbaar) trainerscorps hebben.

7. Begroting 2015 en Raming 2016
Clasineke: Ik heb geprobeerd voor 2016 maar weer eens koffiedik te kijken. 
Geen idee hoe het komend jaar allemaal gaat lopen. Vragen?
Ron: waarom staat er in de raming 2016 bij de lasten voor toestellen 5000 
euro en bij afschrijving 4000 euro? Dit komt door de verwachting in meer 
zalen te gaan turnen en dus meer toestellen te moeten aanschaffen. De 
post afschrijving is hoger omdat er nu al toestellen zijn aangeschaft.
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2016
Nel gaat nog een jaar door, samen met Kosse die nu reserve stond. 
Marieke stelt zich beschikbaar als reservelid.

9. Contributievaststelling
Vandaag heeft de vereniging 642 leden, waarvan 31 niet-actief.
Clasineke stelt voor de contributie niet te verhogen. Ze wil wel een deel 
van het resultaat (€12.500,-) aan ons vermogen toevoegen en de rest 
(€7631,-) aan het spaarpotje voor het jubileum bij 125 jaar. De vergadering 
gaat akkoord.

10. Vertrouwenscontactpersoon
Irene krijgt het woord. Zij heeft van het bestuur de vraag gekregen of zij 
vertrouwenscontactpersoon (VCP) wil zijn. Legt kort functie van VCP uit. 
Dat is degene waarbij een lid (in de breedste zin van het woord) van de 
vereniging zich kan melden met zaken waar hij of zij mee zit aangaande 
een gebeurtenis of situatie binnen de vereniging. Niet degene die gaat 

Notulen vervolg
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Notulen vervolg
uitzoeken wat er precies gebeurd is. Daarvoor is een vertrouwenspersoon 
nodig. Waarom nu? In den lande gebeurt er de laatste tijd geregeld iets 
waarvoor een VCP nodig is, binnen Fraternitas is dit voor zover wij weten 
nog niet nodig geweest.
Ati legt uit dat wij erop kwamen via het traject Sportief Coachen wat wij 
met bestuur, trainers en assistenten vorig jaar hebben doorlopen. We 
verwijzen al heel lang naar de VCP van NOC/NSF op onze website, maar 
wilden zelf zo iemand in huis hebben. Voorstel aan de vergadering om 
Irene aan te wijzen als VCP. Dit wordt met applaus ontvangen.

11. Huishoudelijk reglement
Het huidig huishoudelijk regelement stamt uit 1980. Daarom werd het 
tijd voor een update. De tekst staat op de website. Zijn er vragen of 
opmerkingen over onze nieuwe versie?
Irene: welke zaken zijn er in hoofdlijnen veranderd? Precieze veranderingen 
hebben we nu niet paraat, maar veel is gekopieerd vanuit het huishoudelijk 
regelement op de website van de KNGU. Het is zo algemeen mogelijk 
gehouden om te voorkomen dat er vaak aanpassingen nodig zijn. 
Kees: hebben jullie er totaal nieuwe dingen in opgenomen? Nee.
Het nieuwe regelement wordt aangenomen.

12. Aftredende en kandidaat-bestuursleden
Kandidaat voor de functie van tweede penningmeester is Jonneke. Dit 
wordt met applaus ontvangen. Jonneke stelt zichzelf kort voor.
Kandidaat als algemeen bestuurslid/vrijwilligerscoördinator is Mariëlle. Dit 
wordt met applaus ontvangen. Mariëlle stelt zichzelf kort voor.
Nel vraagt of het een probleem is dat bestuur dan uit een even aantal 
mensen bestaat? Nee, bij gelijkheid van stemmen is de stem van de 
voorzitter doorslaggevend.
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Clasineke (penningmeester), 
Claudia (tweede secretaris)en Joop (algemeen bestuurslid). Alle 
kandidaten worden met applaus herkozen. 

13. Turnhal
Op het moment van deze JAV wordt er uitgezocht of we op divisie kunnen 
gaan trainen. Dat betekent dat selectiegroepen van alle 4 verenigingen 
per divisie en leeftijd samengevoegd worden. Er ligt nu een voorstel bij de 
verschillende besturen. Wij vinden als bestuur dat het voor de leden beter 
is om op divisie te trainen. Volgende vraag is of al die selectieleden dan 
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ook lid worden van Turn4U. Dat is voor ons nu nog een stap te ver. We zien 
ook de nadelen daarvan. Maar we evalueren over 1 of 2 jaar en misschien 
dat de leden dan alsnog over gaan. We hebben geleerd van de dingen die 
misgingen toen de jongens overstapten naar Turn4U.
Eddy: wat ging er dan mis? Vooral organisatorische en praktische zaken. 
Els: hoe denken de turnsters er zelf over? Dat weten we nog niet. Mogelijk 
dat we binnenkort de turnsters (ouders) daarover persoonlijk zullen 
aanschrijven. De trainers voor 3e t/m 5e divisie gaan wel over naar Turn4U. 
Eddy: de jongens zijn al per 1 januari 2014 overgegaan.
Rozemarijn: wat houdt lid blijven van Fraternitas in als er niet bij ons getraind 
wordt? Meedoen aan onze activiteiten.
Eddy: jongens trainen al vanaf 2007 samen en waren heel blij dat ze lid 
werden van één en dezelfde vereniging. Hoe voorkom je de onvrede bij 
turnsters? Als je nu nog twijfelt, heb je dan wel echt geleerd? Sowieso zal 
het samen trainen wel verschillen doen vervagen en zullen steeds meer 
turnsters lid worden van Turn4U. Nu is het gevoelsmatig nog een stap te 
ver.
Tineke: dus alle Utrechtse verenigingen worden uiteindelijk 
recreatievereniging? Ja. 
20 mei is de ALV van Turn4U waarop de knoop definitief wordt 
doorgehakt. Voor 30 april moeten wij ons besluit al doorgeven aan Turn4U. 
Els: is dit eigenlijk niet het oorspronkelijke plan? Ja, al vanaf het begin was 
het plan om op divisie te gaan trainen. Maar wanneer was de vraag.
Irene: waarom laten we de leden nog niet overstappen?  Omdat we toch te 
weinig vertrouwen hebben in het (jonge) bestuur van Turn4U, omdat 2 al 
langer zittende bestuursleden gaan stoppen.
Kosse: heeft of krijgt Turn4U recreatieleden? Nee, is niet de bedoeling. Wat 
als selectieleden minder willen trainen? Dan moeten ze lid worden van één 
van de 4 andere verenigingen.
Hester: Waarom moeten wij als Frat betalen aan Turn4U als alle leden 
overgaan naar Turn4U? Wij hebben ooit afgesproken dat wij Turn4U de 
eerste jaren afbouwend financieel ondersteunen.

Pien: stelt zichzelf even voor als voorzitter van Turn4U. Ze meldt dat 
Vivianne nog even doorgaat. Gelukkig zijn er wel vrij veel nieuwe 
aanmeldingen voor bestuursleden, dus is er nu wel een enthousiaste 
betrokken groep. Turn4U stelt voor alle turnsters waar het om gaat wel 
lid te laten worden van Turn4U. Pien roept op om de handen van alle 4 
verenigingen ineen te slaan om te helpen bij de opbouw van een stabiele 
vereniging.

Notulen vervolg
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Irene: als Pien stopt moeten we dan niet zorgen voor een nieuw bestuurslid 
vanuit Frat? Nee, want er is een beetje afgestapt van de strikte 
vertegenwoordiging vanuit de verenigingen.

Pauze

14. Diverse jubilea
12,5 jaar lid: Shanna van Steensel van der Aa, wordt toegesproken door  
  Hester vd Rijst.
  Hanke van Geffen, wordt toegesproken door Marja den  
  Uijl.
  Manon Witteman, wordt toegesproken door Cisca den Uyl.
25 jaar lid: Carlien den Uijl, wordt toegesproken door Cisca den Uyl.
40 jaar lid: Cisca den Uyl, wordt toegesproken door Ati Dijk.
  Nel Grobben, wordt toegesproken door Lenny de Heus.
50 jaar lid:  Joost van der Meer, wordt toegesproken door Kosse   
  Doornbos.
60 jaar lid:  Tineke van Schaverbeke, wordt toegesproken door Ati Dijk.
75 jaar lid: Joop Kormelink, wordt toegesproken door Ati Dijk.

15. Rondvraag
Joop Kormelink wil graag haar complimenten uitbrengen aan de redactie 
van het Fratblad.
Shanna: het karretje van de zware lange mat in de Oude Kerkstraat is weg, 
komt er iets terug? Ja, het karretje is in reparatie en komt daarna terug.
Inge: klopt het dat er veel afgekeurde matten in Willibrordusstraat  liggen? 
Mirjam antwoordt: nee, er ligt nog 1 mat die de gemeente weg moet halen 
en 2 matjes met kleine gaatjes (maar verder goed). Er was waterschade, 
maar dat is allemaal opgelost.
 
16. Sluiten van de vergadering
Na het gezamenlijk zingen van het Fratlied bedankt Ati de aanwezigen en 
nodigt ze uit voor een drankje. Ze nodigt de jubilarissen uit om samen op 
de foto te gaan.

April 2015,

Janneke Peerdeman, notulist

Notulen vervolg Notulen vervolg
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Bestuurszaken
Bestuurlijk loopt het goed. We hebben nog steeds een enthousiast en 
steeds groter wordend bestuur; dat is heel bijzonder in deze tijd van (te) 
weinig vrijwilligers in het algemeen in Nederland. Jonneke Kuperus en 
Mariëlle van der Meer zijn dit jaar toegetreden als respectievelijk tweede 
penningmeester en algemeen bestuurslid. Mariëlle heeft onder andere de 
taak van  vrijwilligerscoördinator.
Omdat het oude huishoudelijk reglement uit 1980 stamde vonden we 
dat het tijd werd voor een nieuwe (modernere) versie. We konden dit 
voorleggen aan de JAV 2015 en gelukkig werd dit goedgekeurd.
Sinds dit jaar hebben we een vertrouwenscontactpersoon binnen de 
vereniging en wel in de persoon van Irene Meertens.
Ria van Raaij doet dit jaar al 12,5 jaar de ledenadministratie! Dit werd 
gevierd met een mooie (en lekkere) taart in de vorm van een laptop.

Trainerszaken
De grootste verandering dit jaar was de indeling van selectiegroepen naar 
divisie in plaats van  naar vereniging. Nu Turn4U een paar jaar bestaat 
werd door de betreffende verenigingen onderling besloten dat alle 
selectieleden bij elkaar geraapt en herverdeeld werden met ingang van het  
seizoen 2015-2016. Alle leden van de verschillende verenigingen trainen 
nu, ingedeeld op leeftijd en niveau, samen. De trainers werken onder de 
vlag van Turn4U. Dit wil niet zeggen dat wij als Fraternitas in één klap alle 
selectieleden kwijt zijn. Als bestuur hebben wij besloten onze leden (nog) 
niet te verplichten over te stappen naar Turn4U, maar dat ze daartoe 
natuurlijk wel de keus hebben. Met de nieuwe indeling van de selecties 
namen we ook afscheid van Carlien den Uijl als trainster. Zij gaat verder bij 
Turn4U.

Ook niet onbelangrijk is het feit dat Cisca den Uyl per seizoen 2015-2016 
afscheid nam als trainster. Na 28 jaar lesgeven is het (even) genoeg en 
houdt ze het voorlopig alleen nog bij haar commissietaken. Rien den Uyl 
stopte met de selectie, maar geeft nog wel het damesuur op dinsdag- en 
donderdagavond.
Zowel in het lopende seizoen als natuurlijk na de zomervakantie waren er 
de nodige roosterwijzigingen, nieuwe opleidingen en nieuwe banen van de 
trainers. Daarom dreigden er weer lessen zonder trainer te komen, maar 
met veel passen en meten werd uiteindelijk overal weer een oplossing 
gevonden! Anne Erkelens is voor een half jaar naar Spanje vertrokken 
en studeert daarna nog een half jaar in Maastricht, waardoor ze het 

Jaarverslag secretaris Fraternitas 2015
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seizoen 2015-2016 geen lesgeeft bij Frat. Shanna van Steensel begon aan 
de opleiding CIOS en kon op donderdag geen les meer geven (maar viel 
op andere lessen weer in) en ook de andere trainster van de donderdag, 
Rozemarijn Balemans, moest stoppen vanwege haar studie. Elsemiek 
Versteegt ging eind van het jaar met zwangerschapsverlof. Gelukkig 
werden ook de nodige nieuwe trainers gevonden: Dominique Baars en 
Iris Klinkenberg namen de lessen op respectievelijk woensdagmiddag en 
donderdagmiddag in de Oude Kerkstraat voor hun rekening.
Per eind 2014 is de acro uitgebreid met een lesuur op maandagavond, wat 
al wel een succes is.
Het werd tijd voor nieuwe pakjes voor de selectie van de acro. In het najaar 
van 2015 konden de eerste pakjes eindelijk gedragen worden.

Opleidingen
Annette de Groot is geslaagd voor haar jury brevet TD2. Natascha Baars 
heeft haar specialisatie wedstrijd turnen dames (KSS3) afgerond. 
Activiteiten
Natuurlijk werden ook in 2015 verschillende nevenactiviteiten 
georganiseerd. De 12+ leden waren in april aan de beurt. Het seizoen 
2014-2015 werd afgesloten met de jaarlijkse barbecue voor trainers 
en bestuursleden. Het ouderenkamp werd omgedoopt tot het iets 
vriendelijker klinkende ‘Fratweekend’ en vond eind oktober in Markelo 
plaats. In november kwamen Sint en Pieten een kijkje nemen bij onze 
jongste leden. Dit jaar hielden we geen openingsactiviteit, maar wel voor 
alle vrijwilligers een drukbezochte eindejaarsborrel tussen Kerst en Oud en 
Nieuw. 

Burgerlijke stand
Marja Verhaar (lid damesconditieles) overleed op 3 maart en Arie 
Mooijman (erelid) overleed op 27 maart 2015. 
Gelukkig ook veel vrolijk nieuws, want het was een vruchtbaar jaar: 
Marieke Erken (wedstrijdsecretaris) kreeg haar tweede zoon Tim, Qvinny 
Leemans (lid en assistent trainster acro) kreeg een dochter Mare, Janneke 
Peerdeman (secretaris) kreeg er een dochter, Guusje, bij en Elsemiek 
Versteegt beviel van een zoon Wytze.

Met vriendelijke groet,
Janneke Peerdeman
secretaris

Jaarverslag secretaris Fraternitas 2015 
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Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2015 
 
Eerste voorronde divisie 3 op 10 januari 2015 in Amsterdam: 
Dit jaar maar liefst 3 deelneemsters. De dames hebben een knappe prestatie neergezet maar 
het niveau ligt behoorlijk hoog. 
 
Tweede voorronde divisie 3 op 24 januari 2015 in Amersfoort: 
De 3 deelneemsters zijn na deze tweede voorronde weer een ervaring rijker. De challenge met 
jezelf aangaan en tevreden zijn over je prestaties van de dag. 
 
Eerste voorronde  4-5-6-7e  divisie + D1 + jeugd D2+D3 op 31 januari 2015 in 
Amersfoort: 
24 deelneemsters en maar liefst  6 medailles gingen er mee naar huis. 
 
Categorie Goud Zilver Brons 4e plaats 
Jeugd 2 F   Mia Sin  
Junior F  Melinda Cirkel   
Junior G Brittany Boonstra  Gina Goderie  
Jeugd 2 H   Desirée Bunschoten Franka Arnold Bik 
 
Eerste voorronde D2 + D3 op 7 februari 2015 in Wilnis: 
12 deelneemsters 
Cloe Doueiri (pre-instap D2) heeft een 4e plaats behaald en Lena Receveur (pupil 2 D2) een 
gedeelde 4e plaats..  
 
Tweede voorronde  4-5-6-7e  divisie + D1 + jeugd D2+D3 op 14 februari 2015 in 
Amersfoort: 
35 deelneemsters en maar liefst 12 medailles gingen er mee naar huis. 
 
Categorie Goud Zilver Brons 4e plaats 
Instap D1   Fiene ten Seldam  
Pupil 1 D1   Merlé Dokter  
Pupil 2 D1    Ricky Kuipers  
Junior G  Lisa Miltenburg Brittany Boonstra  
Senior F Joana Dijkstra Iris Klinkenberg  Shanna van 

Steensel 
Jeugd 2 H  Desirée Bunschoten  Franka Arnold Bik 
 
Derde voorronde  4-5-6-7e  divisie + D1 + jeugd D2 op 21 maart 2015 in Amersfoort: 
32 deelneemsters en maar liefst 11 medailles gingen er mee naar huis. 
 
Categorie Goud Zilver Brons 4e/5e plaats 
Instap D1   Juul Siahaya  
Pupil 1 D1    Pleun Veringa 5e  
Jeugd 1 D2 Naomie Gerritsen   Vera Simons 5e  
Jeugd 2 F Annick Dietz Mia Sin   
Pupil 2 D1    Ricky Kuipers 5e  
Junior F Melinda Cirkel    
Senior D Manon Witteman    
Senior F  Shanna van Steensel  Iris Klinkenberg 4e  
 
 
Club Team wedstrijden op 28 maart 2015 in Amsterdam: 
Met twee senioren teams op niveau D deelgenomen aan de club team wedstrijden. Het team 
bestaande uit Anisha Sloeserwij, Anne Spruit, Sofie Wollaars en Keetje Bos zijn als 12e team 
geëindigd met een puntentotaal van 113.125. 
Helaas blesseerde Anne zich met inturnen bij het eerste toestel (balk). Op karakter heeft ze 
haar balkoefening toch nog afgemaakt. Bij bezoek aan het ziekenhuis bleek haar 
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middenvoetsbeentje gebroken te zijn. Enorme pech voor Anne en het team heeft de wedstrijd 
met de minimale 3 leden afgemaakt. Het andere team bestaande uit Annick Dietz, Dominique 
Vos, Laura den Uijl en Puck Janssen hebben een puntentotaal van 123.442 behaald en 
eindigde hiermee op een 10e plaats.  
 
Tweede voorronde D2 + D3 op 28 maart 2015 in Breukelen: 
13 deelneemsters dit keer en 2 medailles gewonnen. 
 
Categorie Goud Zilver Brons 4e/5e plaats 
Pré instap D2  Lauren Zeimen   
Pupil 1 D2    Jokke Dijkink 4e 
 
Voor de regiofinale divisie 4+5 op 18 april 2015 waren 8 turnsters geselecteerd. 
Van de 8 geselecteerde deelneemsters komen er 6 uit divisie 4 en wel voor de categorie jeugd 
2 F Keetje Bos, Mia Sin en Annick Dietz en in de categorie senior D Anisha Sloeserwij, Manon 
Witteman en Puck Janssen. Uit divisie 5 komen Melinda Cirkel en Femke de groot uit in de 
categorie junior F. 
Keetje Bos heeft een 2e plaats behaald en Mia Sin een 3e plaats. 
Keetje Bos, Mia Sin, Annick Dietz en Melinda Cirkel mogen door naar de districtfinale op 30 
mei 2015. 
 
Voor de regiofinale divisie 4+5 op 25 april 2015 waren 14 turnsters geselecteerd. 
Uit divisie 4: instap D1: Fiene ten Seldam, Juul Siahaya. Pupil 1 D1: Pleun Veringa, Alexandra 
Bloemsma en Merlé Dokter. Pupil 2 D1: Roemer Mulder, Ricky Kuipers en Julia Adelaar. Jeugd 
1 D1: Nina Vaverlé.  
Uit de 5e divisie: Jeugd 1 D2: Naomi Gerritsen, Vera Simons, Marit Prinsen en Maud Aalbers. 
Pupil 2 D2: Lena Receveur. 
3 deelneemsters mogen door naar de districtfinale op 6 juni 2015. Dit zijn Pleun Veringa, 
Roemer Mulder en Naomi Gerritsen. 
 
Districtkampioenschap 4e en 5e divisie op 30 mei 2015 in Amsterdam: 
In divisie 4 in de categorie jeugd 2 supplement F behaalde Annick Dietz een 11e plaats met 
een puntentotaal van 43.150, Mia Sin werd 12e met 43.075 en Keetje Bos werd 20e met 
41.800. Melinda Cirkel behaalde in divisie 5 (junior F) een 26e plaats met 41.575. 
 
Individuele recreantendag op 30 mei 2015 in kortenhoef: 
In totaal hebben zich 112 leden opgegeven. Uiteindelijk hebben er 95 leden meegedaan aan 
deze recreanten wedstrijd. 
De volgende turnsters zijn in de prijzen gevallen: 
Kabouter nivo 6: Lysanne vd Heijden 1e plaats 
Pré-instap 1 nivo 5: Sara Abassian Amin 4e plaats 
Pré-instap 2 nivo 4: Myrthe de Jeu 1e plaats, Chloe Swier 3e plaats en Merel van  
 Hoepen 4e plaats 
Instap nivo 3:  Valentine Meroni Gualmini 3e plaats 
Pupil 1 nivo 3:  Soukaina Asaksak 2e plaats en Puck van den Brink 3e plaats 
Pupil 2 nivo 2:  Naame Akdeniz 1e plaats en Jill van Leeuwen 2e plaats 
Jeugd-Jr-Sr nivo 1: Suzanne Wijffels gedeelde 1e plaats, Dunja Witmond 3e plaats en  
 Marie Bos 4e. 
 
Districtskamipoenschappen 4e en 5e divisie D1 en D2 op 6 juni 2015 in Amsterdam: 
Al een hele prestatie om het zo ver te schoppen tot in de districtskampioenschappen. Wat is 
dan het belangrijkste? Natuurlijk het meedoen, terug kijken op je neergezette prestatie. Het 
ene toestel iets beter misschien dan het andere. Maar ook kijken naar al het andere talent dat 
op de wedstrijdvloer aan het werk is in een prachtige wedstrijdzaal. 
Naomie Gerritsen (jeugd 1 D2) is met 48.200 op een 21e plaats geëindigd. Pleun Veringa 
(pupil 1 D1) met 50.600 op een 27e plaats en Roemer Mulder (pupil 2 D1) met 49.250 op een 
24e plaats. 
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Regio finale divisie 6 op 13 juni 2015 in Amsterdam: 
De deelneemsters aan deze finale waren in de categorie jeugd 2 H Franka Arnold Bik (8e plaats 
met 42.308), Sarah de Kruijff (14e met 41.142), Floor Arbouw (15e met 41.117), Desirée 
Bunschoten (20e met 40.442) en Franka Teekens (25e met 39.350). 
In de categorie Junior G Brittany Boonstra (gedeelde 6e plaats met 41.458), Lisa Miltenburg 
(9e plaats met 40.692) en Gina Goderie (12e plaats met 39.908). 
 
Toestelfinale op 27 juni 2015 in Utrecht met 50 deelneemsters waarvan 31 voor 3 
toestellen, 9 voor 2 toestellen en 10 voor 1 toestel geselecteerd: 
 
Sprong Brug Balk Vloer 
Nika Miltenburg 3e 
Juul Siahava 1e 
Mia Sin 1e 
Isis Rijnsburger 2e 
Brittany Boonstra 1e 
Loïs Huijsmans 3e 
Izabela Groenewegen 
2e 
Marielle v Wallenburg 
1e 
Nina Caverlé 1e 
Fouzia Lakhoirdi 3e 
Merlé Dokter 3e 
Shanna v Steensel 3e 
Joana Dijkstra 1e 
Puck Janssen 2e 
Dominique Vos 1e 

Nika Miltenburg 2e 
Fiene ten Seldam 3e 
Sterre Mooijman 1e 
Annick Dietz 1e 
Lisa Miltenburg 1e 
Marielle v Wallenburg 
3e 
Nina Caverlé 2e 
Ricky Kuipers 2e 
Joana Dijkstra 3e 
Iris Klinkenberg 2e 

Sam Robben 1e 
Julia Adelaar 2e 
Ricky Kuipers 3e 
Naomi Gerritsen 1e 
Maud Aalbers 3e 
Iris Klinkenberg 12 
Shanna v Steensel 2e 
Lauren Zeimen 1e 
Marielle v Wallenburg 
2e 
Franka Arnold Bik 3e 
Fiene ten Seldam 1e 
Mia Sin 1e 
 

Nika Miltenburg 2e 
Juul Siahaya 3e 
Jikke Dijkink 1e 
Mia Sin 1e 
Lisa Miltenburg 1e 
Izabela 
Groenenwegen 2e 
Frank Teekens 2e 
Merlé Dokter 3e 
Claire Arbouw 1e 
Naomi Gerritsen 2e 
Joana Dijkstra 1e 
 

 
De statistieken vanaf 2011: 
In het jaar 2011: 22 medailles, 2012: 40 medailles, 2013: 40 medailles, 2014: 55 medailles 
en nu in 2015: 48 medailles. 
 
Regio springwedstrijden op 31 oktober 2015 in Woerden: 
In totaal 10 prijzen gewonnen op de verschillende onderdelen waaronder minitramp-kast, 
minitramp en lange mat. 
 
categorie Minitramp-kast Minitramp  Lange mat 
Jeugd E 7-9 jaar 2e 1e  
Jeugd E 9-11 jaar 1e 3e 2e 
Jeugd D  3e 2e  
Junior D 3e 3e 2e 
 
Onderlinge wedstrijden van Fraternitas op 12 december 2015 in Galgenwaard: 
 
Ronde 1: 
 categorie niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
Pupil 2 1 Sterre-Lieke Mooijman Wies remery Zara Gadellaa 
Pupil 2 2 Puck van den Brink Anneke Schipper Barbara Hendriks 
Pupil 2 3 Amy Verhoeven Arwen Visser Rhona Kohne 
(pre) instap D2 Mariken Dijkink Cloe Swier  
Pupil 2 D2/D3 Jikke Dijkink Rosa Kruin Dilana van Haren 
Jeugd 1 D1/D2/D3 Claire Arbouw Ricky Kuipers Roemer Mulder 
Pupil 2 D1 Merle Dokter Pleun Veringa Alexandra Bloemsma 
Senior D Anisha Sloeserwij Sophie Wollaars  
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Ronde 2: 
 categorie niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
Kabouters  5 Linn de Vree,  Elise 

Hessing en Anouk van 
de Heide 

  

Kabouters  4 Samra van Dijk Suus Dohmen Lise Roreman 
Jeugd/Junior  H/I Dunja Witmond Karlijn Beem Nina van der Wal 
Junior  5/6 Sarah de Kruijff Franka Arnold Bik Lisa Miltenburg 
Senior F/G Shanna van Steensel Gina Goderie Melde Witmond 
Jeugd  2 H Marie Bos Siena Rowe  
 
Ronde 3: 
 categorie niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
Pre instap 5 Feline Benning  Sophie de Wit Ilisa van Roon 
Kabouters  3 Esther Rüdiger Lore Akpovo Carmen WaWoe 
Pre instap 3 Stephanie Disselkoen Sam Wijfjes Juul de Vree 
Instap  3 Tessel Albin Jude Uiling Lena de Nas 
Instap  4/5 Nola Hoogenwind Myrthe van 

Oostveen 
Rosa Woestenenk 

 
Ronde 4: 
 categorie niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
Pre instap 4 Cathelijne Duinstra Fenna van der Meer Valerie Smits 
Instap  2 Hannah van de Pol Alana van Haren Jolijn Buurke 
 
Ronde 5: 
 categorie niveau 1e plaats 2e plaats 3e plaats 
Pupil 1 2 Svana Verwijnen Fay van Houten Ariane 
Pupil 1 3 Daphne Disselkoen Dalila Amiri Roos Klop 
Pupil 1 4/5 Miki van Wouw Mila le Blance Roos van Dijk 
jongens 13/15 Krijn Schepers Emanuel Obrie Zaky Elmourabit 
 
De  Jan de Jager beker (wisselbeker) is dit jaar gewonnen door Daphe Disselkoen.  
Volgend jaar kan er opnieuw gestreden worden om de Jan de Jager beker een jaar in huis te 
hebben. 
 
Cisca den Uyl 



De dames van de acro beginnen het seizoen met een voorronde, kort 
daarop gevolgd door de district finale. Na deze twee district wedstrijden 
volgt eventueel een doorstroom naar de halve landelijke finale en de 
landelijke finale.
De doorstroming voor de halve en de landelijke finale word bepaald aan 
de hand van de hoeveelheid teams per categorie en het puntenaantal (het 
cijfer). 
 
Naast de plaatsingwedstrijden hebben de acro meiden dit jaar ook 
meegedaan aan de Open Kampioenschappen West Nederland (OKWN). 

Hoogte punten 2015:

Eerste plaastingswedstrijd 14 + 15 februari
• Alle dames hebben een prima wedstrijd gedraaid, helaas geen podium 

(of net naast het podium) plaatsen. 

Tweede plaatsingswedstrijd  19 + 20 maart
• Alle dames hebben net als de eerste wedstrijd een goede gedraaid. 

Nicky, Sarah en Pam behalen voldoende punten voor de halve finale.

Halve landelijke finale 25 april/17 mei 
• Nicky Corthals, Sarah Dirksen en Pam Delissen doen niet mee met de 

finlae vanwege Nicky haar eindexamens.

OKWN 18 en 19 juni
De meiden van de selectie hebben mee gedraaid met de wedstrijden.
• Lilo Crasborn, Sam van Hout en Doesjka van Heerd zijn 3e 

geworden(dames groep E senior) 
• Nicky Corthals, Sarah Dirksen en Pam Delissen zijn 3e geworden 

(dames groep D lijn)
Daarnaast hebben we ook meegedaan met de demonstratiewedstrijd op 
zaterdag avond, hieraan deden ook een aantal leden van de recreatie mee. 
• Met de demonstratiewedstrijd zijn we 7e geworden.

Jaarverslag acrogym 2015
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Jaarverslag acrogym 2015

Onderlinge acro wedstrijden:
Ook dit jaar hebben de dames en heren van de acro in drie categorieën aan 
de onderlinge wedstrijden mee gedaan.
Recreatie:   Jana Woldring, Lara Samuels & Floortje Pieterse worden 1e.
E en D nivo :  Antje van Oostveen en Doesjka van Heerd worden 1e.
C nivo:   Hester Mehagnoul, Irene Rademaker en Gabio Hofstra  
  worden 1e en winnen de wisselbeker

17
Puck, Bo en Lilo



Paas rebus
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Stuur je antwoord naar brigyt@fraternitas.nl Voor één van de goede inzenders is er een prijsje.

De oplossing van de woordzoeker uit het vorige Fratblad: er blijven 12 letters over. Pam, lid van 
de acrogym heeft het goede antwoord gegeven.  Zij heeft op les een prijsje ontvangen.



19

Ruim 25 jaar ervaring
n….

APOTHEEK   D.G.   BOSWIJK
C. van Steensel vd Aa     Apotheker

Twijnstraat 28  - Utrecht  -  telefoon  030 – 2310506  - fax  030 – 2311353

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl
Adverteren?

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

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker



Financiëel verslag Fraternitas 2015
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Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting raming
2015 2015 2014 2016 2017

Baten
€ € € € €

Contributies 130.000 102.911 118.078 110.000 100.000
Donaties 500 0 295 300 300
Adverteerders 500 405 330 350 400
Wedstrijden inschrijfgeld 0 -985 99 0 0
Deelnemersgeld kampen 1.500 1.375 3.960 4.000 6.000
Subsidie gemeente 4.000 1.705 3.831 1.000 400
Grote Club Actie 5.000 4.263 4.074 4.000 4.500
Opbrengst verkoop kleding 100 2.269 -2.594 100 100
Rente 800 679 683 800 800
Overige baten 0 0 900 0 0

142.400 112.623 129.657 120.550 112.500

Lasten
€ € € € €

TC vergoedingen 35.000 30.652 32.979 30.000 31.000
TC Reis- en verblijfkosten 1.500 887 1.476 1.500 1.000
TC Trainingen/Cursussen 1.500 1.824 694 1.300 1.000
TC Algemene kosten 750 179 219 500 750
Zaalhuur 45.000 33.831 38.104 40.000 35.000
Huur vergaderruimte 3.000 2.581 2.422 3.000 2.500
Feesten 1.000 1.733 529 1.000 1.000
Kampen 2.000 1.825 4.232 1.000 6.000
Jongerenactiviteiten 500 37 139 500 1.000
Assistentendag 250 266 360 500 300
Presentjes 1.000 1.004 615 1.000 1.000
Administratiekosten derden 12.000 6.158 8.770 10.000 8.000
Toestellen 1.000 148 483 5.000 5.000
Wedstrijden 1.500 1.573 1.301 1.500 1.500
Kosten uitvoering 0 0 0 0 0
Fratblad 5.000 4.228 3.278 4.000 4.000
Drukwerk algemeen 500 0 0 500 500
Abonnementen/Contributies 13.000 10.345 10.476 11.000 11.000
Afschrijving dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 3.000 589 2.419 4.000 2.000
Overige algemene kosten 1.000 1.457 478 100 1.000
Bankkosten e.d. 1.000 721 553 750 750

142.400 100.036 109.525 117.150 114.300

Resultaat 12.900 12.587 20.131 3.400 -1.800
(Baten -/- Lasten)



Balans 2015
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Balans

31-12-15 31-12-14 31-12-15 31-12-14
waarde toestellen € € € €
Materiële vaste activa 6.768 3.333 Vermogen 86.051 73.551
Voorraad kleding 5.914 6.536 reservering 125 jaar 24.868 17.237
Overlopende activa 4.765 1.592 Overige passiva 18.742 8.763
Liquide middelen 124.801 108.221 resultaal boekjaar 12.587 20.131

142.248 119.682 142.248 119.682

Sam, Jildau en Pia



Fratlied Zaterdag 16 januari 2016
Fraternitas staat voor gezond bewegen
Dat is goed voor iedereen.
Fraternitas verenigde ons allen
Gymmen doe je niet alleen.
Frat, een naam voor sport en vriendschap
Want dat is ons ideaal.
Met elkaar gezond bewegen
Frat is van ons allemaal.

Evelien van Dijk, Mandy de Heus en Melinda Cirkel zijn 31 januari geslaagd 
voor hun KSS2 (opleiding assistent trainer).
Gefeliciteerd.
 
Marja den Uijl ( voorzitter trainers)
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Geslaagd
Kamil, Anna en Anke



Zaterdag 16 januari 2016
 6.30 uur. Pffff wat vroeg.

Eerste regio voorwedstrijd: Om 7.00 uur precies staat Marja den 
Uijl voor de deur. Samen koffiegedronken en dan op weg naar 
Hooglanderveen. Om 7.45 is daar jurybespreking. Wij worden daar 
op tijd verwacht. 
Ik hoef alleen de eerste twee wedstrijdrondes te jureren, maar Marja 
mag de hele dag “aan de bak“. So far so good. Het lijkt lekker door 
te lopen, totdat de derde ronde (die ik dus vrij was) toch behoorlijk 
uitloopt. Ondertussen had ik contact met twee deelnemers van 
ronde 4, om dit door te geven. Hoeven ze zich niet te haasten! Als 
iedereen dan toch aan ronde 4 begint, heb ik een geheel nieuwe 
taak. 

Melde Witmont en Shanna van Steensel als trainer begeleiden. Nog 
nooit gedaan, maar hoe moeilijk kan het zijn. Ik ken beide dames en 
hun oefeningen en ik ken ook de regels met betrekking tot vangen 
en dergelijke. En toch was het wel spannend. Maar het is gelukt en 
met een goed resultaat. Melde werd zevende en Shanna won de 
eerste prijs.! Al met al een goed bestede dag en om half vijf moe en 
voldaan huiswaarts.

Clasineke Groenendijk
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Junior F
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Foto’s  zaterdag 16 januari 2016 Agenda

Junior G

Jeugd 1 D3
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Foto’s  zaterdag 16 januari 2016 Agenda

Junior G

Jeugd 1 D3

25 maart  goede vrijdag, dus geen trainingen
27 en 28 maart Pasen, dus geen trainingen
2 april   clubteamwedstrijden in Hooglanderveen
14 april   kledingverkoop, van 19.00 - 20.00 uur in de  
   Oranjekapel
16 april   regiofinale 4e en 5e divisie in Amsterdam
21 april   jaarlijkse algemene leden vergadering,   
   Bethelkerk, Norbruislaan 1
23 april  regiofinale D1 en D2 in Culemburg
27 april  Koningsdag, dus geen trainingen

MEIVAKANTIE 1 t/m 8 mei

12 mei   kledingverkoop, van 19.00 - 20.00 uur in de  
   Oranjekapel
15 en 16 mei  Pinksteren, dus geen trainingen
21 mei   regiofinale 6e divisie en D3 in Hooglanderveen
28 mei   districtfinale 4e en 5e divisie in Amsterdam
4 juni   districtfinale D1 en D2 in Amsterdam
9 juni   kledingverkoop, van 19.00 - 20.00 uur in de  
   Oranjekapel
11 juni   individuele recreantendag in Wilnis
11 en 12 juni  OKWN acrogym in Beverwijk
25 juni   rayon toestelfinale in Galgenwaard Utrecht
3 juli t/m 21 aug zomervakantie



Twee avonden een beginnerscursus voor jureren gevolgd bij Kees 
den Uijl. Ik dacht “dat kan ik wel”, ik heb tenslotte ook acrogym 
gejureerd.  Het ging best lekker tijdens het oefenen; ik zat dicht bij 
de punten die uiteindelijk gegeven werden. De tweede les moest ik 
wel erg hard nadenken over wat we de eerste les hadden gedaan, 
maar al snel zat ik er weer in. Om me heen werden de andere dames 
ook steeds enthousiaster. Iedereen besloot om mee te jureren op de 
onderlinge wedstrijd.

Op de dag van de wedstrijd hadden we om acht uur eerst een 
juryvergadering waarbij de punten en beoordelingen nog eens 
doorgesproken werden met Annette de Groot. Zij is ook ooit 
begonnen zoals wij  en nu is zij hoofd jury. Vol goede moed nam 
ik plaats bij de balk. Al die kleine en grote meisjes kwamen vol 
spanning langs mij. De één nog nerveuzer dan de ander. In het begin 
bakte ik er niks van en in het midden zat ik eindelijk een beetje goed. 
Helaas kwam ik bij het einde tot de conclusie dat ik elke keer een 
dikke punt te hoog zat. Ik was veel te  lief voor onze dametjes. Toen 
ging ik naar de mat en weer  was ik veel te aardig. Daarna de brug, 
mijn favoriete onderdeel. Ik kan de oefening wel dromen doordat 
mijn dochter er al jaren goed op scoort. Nou dat was wat! De 
oefening was al afgelopen en ik moest nog beginnen. Ik geloof dat ik 
twee meisjes kon volgen en daarbij ook goed in de beoordeling zat. 
De rest……

Gelukkig zat ik niet alleen en hing het cijfer niet van mij af.
Ik moet eerlijk bekennen dat na deze dag mijn zelfvertrouwen wel 
een beetje gezakt was. Het is veel moeilijker dan dat je langs de 
kant denkt. Ik besloot om alleen nog maar te jureren nadat ik nog 
een keer de beginners cursus mag volgen. Maar ondertussen ben ik 
helaas zover dat ik het helemaal niet ga doen.

Voor mij is jureren een vak apart!

Miranda Klinkenberg

Jureren een vak apart
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Afgelopen 6 februari hebben de dames van de acro hun eerste 
district wedstrijd gehad. We mochten allemaal lekker vroeg ons 
bed uit want de dag begon om 8.00 uur in Beverwijk. De sfeer was 
fijn! De dames waren wel wat zenuwachtig maar dat is ook niet zo 
vreemd, helemaal niet als je bedenkt dat sommige meiden pas net 
op acro zitten en dit hun eerste officiële wedstrijd was. Rond kwart 
over 8 stroomde de wedstrijdvloer vol met allemaal acrogymnasten 
om gezamenlijk te warming-uppen en de onderdelen door te nemen. 
Zo’n hele verende vloer vol met allemaal dames en heren, het lijkt 
wel een glitter feest op een mierenhoop. Want al die pakjes bij acro 
bestaan uit glitterende stofjes met glimmende steentjes, hoe meer 
hoe beter lijkt soms wel. Gelukkig doen de Frat meiden met de 
nieuwe acro pakjes daar niet voor onder.

Het was een goede wedstrijd! Sarah, Julé en Loes (dames groep 
D junior) werden 1e, Lilo, Puck en Bo (dames groep E senior) 
werden 3e en Nicky en Juul (dames paar D senior) werden 4e en 
stonden net naast het podium. Ook de andere dames hebben een 
goede wedstrijd gedraaid, maar helaas niet voldoende voor een 
podium plekje. En uiteraard waren er bij elk team wel puntjes voor 
verbetering, maar dat is goed want er komt nog een wedstrijd aan!

Wel misten we helaas Pam, Pam heeft namelijk de laatste les 
voor de wedstrijd haar arm gebroken. Daardoor kunnen Pam en 
Judith dit seizoen waarschijnlijk geen wedstrijden meer doen. Echt 
een enorme baal, want ze waren er zo klaar voor! Gelukkig gaat 
het ondertussen een stuk beter met Pam, ze heeft twee pinnen 
gekregen en hoeft voorlopig geen gips meer. Maar acrogymmen 
mag helaas nog even niet. We wensen Pam heel veel sterkte en een 
voorspoedig herstel en hopen dat ze er de volgende wedstrijd bij 
kan zijn, om alle andere meiden aan te moedigen!

Verslagje van de eerste plaatsingswedstrijd acro

27



28
Sarah, Julé en Loes

Foto’s plaatsingswedstrijd acro
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Nicky en Juul

Katie, Iris en Floortje
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Habibatu Bah
Juultje van den Berg
Daan van den Bergh
Noemi Bos
Eefje van den Brink
Isabella Bruinsma
Babette van der Burg
Caithlin Carter
Noah Eekhout
Viola Gleave
Aniek Grezel
Noellie de Groot
Lotte Hagenaars
Nanne Huseman
Morgane Huijnink
Fourahmad Kaisomi
Stella Hakkenberg
Lima Keskin
Khoudis Keuker-Nihang
Charlotte Klaassen
Olivia Kiers
Senna el Khalki

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Roos Kwakkelstein
Robin Looye
Janayah Louwaars
Jeanne Maijstre
Flora van Meeteren
Nena van der Meulen
Mijntje Mollerus
Kiki Pippel
Ufke de Prie
Lena Ruis
Thabo Sabajo
Fiene van de Sandt
Julia van de Sandt
Emma Savelberg
Sophie Verhoeven
Ritchie Vink
Isabel van de Weegen
Jaydi Weerdenburg
Sophie Huydecoper
Lilly Kaan
Isa van der Veer
Floortje Verhoeff

Uiterlijk 4 juni

 kopy voor het

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl
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Hester, Irene en Gabi
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Voor mij begint de organisatie van de onderlinge wedstrijd al maanden van 
te voren met de wedstrijdcommissie. Voor mij de taak om te zorgen dat 
alle toestellen er komen die niet in Galgenwaard aanwezig zijn. Die haal ik 
de dag voor de wedstrijd op uit enkele zalen in de stad waar wij lesgeven. 
Ook zorg ik dat er een vrachtwagentje en geluidsinstallatie gehuurd zijn 
voor deze dagen. 

Enige tijd voor de wedstrijddag heb ik vrijwilligers van de toestelploeg 
gevraagd om te komen helpen die dag. De toestelploeg is een groep 
vrijwilligers die ervoor zorgt dat er op de wedstrijddag de turntoestellen 
in de zaal klaar gezet worden. Bij de onderlinge wedstrijd beginnen we 
om 07:00 uur met het opzetten van de verende vloer. Dit gebeurt met 
ongeveer 8 man. Inmiddels beginnen de trainers met het opbouwen van 
de andere toestellen. Als de verende vloer klaar is gaan we de trainers 
helpen om de andere toestellen ook gereed te krijgen om er een wedstrijd 
op te houden. De tafels en stoelen voor de jury’s worden er bij gezet 
met een kleedje er op. De wedstrijdtafels worden neer gezet en de 
geluidsinstallatie wordt opgebouwd. Dan zijn we met ongeveer een uur 
klaar en kan de wedstrijd beginnen. De toestelploeg kan dan even op adem 
komen met een beker koffie. 

Tijdens de wedstrijd blijven we met ongeveer vier man in de zaal om bij de 
sprong en de balk eventuele aanpassingen te doen. Later op de dag moet 
er een baan omgebouwd worden naar een jongens baan. Als de laatste 
ronde afgelopen is zullen er weer enkele mannen van de toestelploeg 
terug komen om samen met de (assistent) trainers en leden de toestellen 
weer op te ruimen. Toestellen die we opgehaald hebben in andere zalen in 
de stad gaan weer in de vrachtwagen en worden later in de avond weer in 
de zalen terug gebracht. 

Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers. 

Bedankt voor jullie inzet! 

Joop van Raaij.

De onderlinge wedstrijd op 12 december 2015                              
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Marja tijdens de Fratshow “de Jordaan”

gezien door de ogen van de toestelploeg
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Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

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 030-6060203
Telefax 030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

Heeft u interesse om te adverteren?

Neem dan contact op met Fraternitas: 

adverteren@fraternitas.nl

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

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:

adverteren@fraternitas.nl
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Joop Kormelink overleden

Op 2 maart 2016 is ons erelid Joop Kormelink op 92 
jarige leeftijd overleden.
Vorig jaar hebben wij tijdens de jaarvergadering nog 
stil gestaan bij haar 75 jarig lidmaatschap.
Zij is 27 jaar (van 1946 – 1973) bestuurslid geweest 
en daarvan 26 jaar secretaresse.
In die tijd was er elke week een spreekuur waar 
leden of ouders vragen konden stellen aan het 
bestuur. Ook waren de jaarvergaderingen toen 
heel anders. De secretaresse las je notulen en het 
jaarverslag voor. 

Joop was de laatste jaren niet meer in staat om naar 
wedstrijden of een uitvoering te komen, maar zij 
las met veel plezier het hele Fratblad van voor tot 
achter. Zo bleef zij wel op de hoogte van het wel en 
wee van de vereniging.

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en per 1 juli 
opzeggen, met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (voor 
30 november opzeggen om het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober. Ook met een opzegtermijn van 1 maand

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT

Lidmaatschap beëindigen
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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 recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Jongen/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met een witte korte broek 
of witte turnpantalon.
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte 
sokken.

Kledingverkoop
Turnpakje, legging, turnhemd en korte witte broek zijn alleen te koop 
bij onze eigen verkoop. Deze verkoop is één à twee keer per maand op 
donderdagavond in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk 
voor data en tijden in de agenda op onze website.
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is 
mogelijk!

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

Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is 
mogelijk!

Op de website kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd. 
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl.

 

 

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 recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje. 
Jongen/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met een witte korte broek of witte 
turnpantalon. 
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte sokken. 
 
Kledingverkoop 
Turnpakje, legging, turnhemd en korte witte broek zijn alleen te koop bij onze eigen verkoop. 
Deze verkoop is één à twee keer per maand op donderdagavond in de Oranjekapel, 
Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor data en tijden in de agenda op onze website. 
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk! 
 

                         
 
 
Op de website kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd.  
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl. 

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! 
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Contributie 
IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212. 

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. Daar 
komt dan nog de Bondscontributie bij. 
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 (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone 
contributie geïnd. In 2016 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,06/kwartaal; leden 
vanaf 16 jaar € 6,18/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, kijk op 
de website of stuur de vraag dan 
naar onze 2e penningmeester 
Jonneke Kuperus jonneke@
fraternitas.nl. 
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actuele lestijden van de selectietrainingen zijn te vinden op www.turn4u.nl

Lesrooster februari 2016
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1 
Maandag:     
17.00 - 18.00 uur  meisjes en jongens 5-6  jaar  Shanna van Steensel van de Aa 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 10 jaar    Elsemiek Versteegt 
19.00 - 20.15 uur meisjes 11 - … jaar   Hester van der Rijst 
Woensdag  
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4-9 jaar   Eddy Yarally 
18.00 - 19.00 uur jongens 6 - 10 jaar   Eddy Yarally 
 
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat) 
Maandag: 
17.00-18.00 uur meisjes en jongens 3 – 5 jaar Nicky Corthals 
18.00-19.00 uur acro instroom 6- .. jaar  Nicky Corthals    
Woensdag: 
16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 6 jaar    Dominique Baars 
17.45 – 18.45 uur meisjes 7 - 8 jaar    Dominique Baars 
Donderdag:  
16.30-17.30 uur  meisjes 5 - 6 jaar    Iris Klinkenberg 
17.30-18.30 uur  meisjes 7 - 8 jaar    Iris Klinkenberg  
18.30-19.30 uur  meisjes 9 - 11 jaar    Iris Klinkenberg  
Vrijdag:  
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar    Bapke Roodenburg 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar    Bapke Roodenburg 
18.15 - 19.15 uur meisjes 10-11 jaar    Bapke Roodenburg 
 
Nolenslaan 33 
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 7 jaar    Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar   Lenny de Heus 
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 60 - 85 jaar Lenny de Heus 
20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35 - 60 jaar Lenny de Heus 
Vrijdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar    Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar    Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar   Lenny de Heus  
19.00 - 20.15 uur meisjes 1 2- …  jaar   Lenny de Heus 
 
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur jongens 6 – 9+ jaar   Nicky van Steensel van de Aa 
18.00 - 19.00 uur jongens vanaf 9+    Nicky van Steensel van de Aa 
Dinsdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar  Natascha Baars 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 8 jaar    Natascha Baars 
18.00 - 19.15 uur meisjes 9+  jaar      Natascha Baars 
Woensdag:  
18.00 - 20.00 uur acro D selectie    Mirjam den Uijl 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur acro instroom 6 - … jaar  Nicky Corthals 
09.00 – 11.00 uur acro E selectie    Mirjam den Uijl 
11.00- 11.30 uur  acro springles    Mirjam den Uijl 
11.30- 13.00 uur  acro D selectie    Mirjam den Uijl 
 
Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan 1 
Dinsdag: 
21.30 - 23.00 uur dames vanaf 16 jaar   Rien den Uyl 
Donderdag: 
19.30 – 21.30 uur dames vanaf 16 jaar   Rien den Uyl 
Woensdag: 
20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar    Eddy van der Rijst 
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Adressenlijst
BESTUUR 

Voorzitter: 
Ati Dijk   voorzitter@fraternitas.nl 
Secretaris: 
Janneke Peerdeman  secretaris@fraternitas.nl 
1e penningmeester: 
Clasineke Groenendijk  penningmeester@fraternitas.nl  
2e penningmeester: 
Jonneke Kuperus  jonneke@fraternitas.nl 
Leden: 
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl 
Brigyt Witteman  brigyt@fraternitas.nl 
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl 
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl 

TRAINERS 
 
Voorzitter: 
Marja den Uijl   marja@fraternitas.nl  
 
Leden 
    

Bapke Roodenburg   bapke@fraternitas.nl  
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl  
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl  
Eddy Yarraly   eddy.yarraly@fraternitas.nl  
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl  
Hester van der Rijst   hester@fraternitas.nl  
Iris Klinkenberg  iris@fraternitas.nl   
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl   
Mirjam den Uijl   mirjam@fraternitas.nl  
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl   
Nicky Corthals  nicky@fraternitas.nl  
Nicky van Steensel v/d Aa  nickyvansteensel@fraternitas.nl  
Rien den Uyl   rien@fraternitas.nl   
Shanna van Steensel v/d Aa shanna@fraternitas.nl   
 
Ledenadministratie 
Ria van Raaij   ledenadministratie@fraternitas.nl 
   030-2436642 
 

Redactie Frat-blad  kopij@fraternitas.nl 
Facebook   socialmedia@fraternitas.nl 
Internet http://www.fraternitas.nl  webmaster@fraternitas.nl   
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