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Van de Voorzitter
Het nieuwe seizoen (’16–’17) is al weer een
paar maanden geleden van start gegaan. Het
jongerenkamp was een groot succes en de
voorbereidingen voor o.a. de springwedstrijden,
sinterklaasfeest en onderlinge wedstrijden zijn in
volle gang.
Ook wel veel veranderingen dit seizoen. Zo zijn
alle selectieleden nu lid geworden van Turn4U en
hebben wij dus geen turnselecties meer. Alleen de
acrogym heeft nog een selectiegroep en die timmeren aardig aan de weg.
Op 19 april 2017 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Elk jaar
tijdens de ALV zijn enkele bestuursleden aan de beurt om af te treden.
Aan hen dan de keus om zich herkiesbaar te stellen of niet. Dit jaar
ben ik (functie voorzitter) aan de beurt en ik heb besloten om mij niet
herkiesbaar te stellen.
Dus, wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de
andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm wil geven
aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
Is doortastend;
Woonachtig in Utrecht of directe omgeving;
Heeft het vermogen te delegeren;
Een gymnastiekhart is een pré.
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Taken
•

•
•
•
•
•

Voorbereiden en leiden van de bestuursvergaderingen 		
(maandelijks), gecombineerde (bestuur en trainers) vergaderingen
(ca. 2 maal per jaar) en de ALV (jaarlijks). De secretaris stelt de
agenda van deze vergaderingen op;
De voorzitter (of één van de andere bestuursleden) gaat naar de
ALV van het rayon De Vechtstreek en van de VSU;
De voorzitter is verantwoordelijk voor de representatie van de
vereniging naar buiten toe;
Bij aktiviteiten van Fraternitas; bv uitvoeringen en wedstrijden
verzorgt de voorzitter de opening, sluiting, of andere 			
representatieve taak, bijvoorbeeld de prijsuitreiking;
De voorzitter is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het 		
Fratblad;
De voorzitter bemiddelt indien nodig bij meningsverschillen tussen
trainers, tussen vrijwilligers en tussen (ouders van) leden en 		
vrijwilligers.

Heb je belangstelling, of weet je iemand die het misschien zou willen/
kunnen, neem dan contact op met mij, of één van de andere bestuursleden
of met een trainer.
Natuurlijk mag je eerst eens een bestuursvergadering bijwonen om een
indruk te krijgen van het bestuur.
Ati Dijk

Nieuwe vrijwilliger voor het maken van de opmaak van dit blad
Ook zijn wij op zoek naar iemand die de taak van Sonja de Hair wil
overnemen. Zij verzorgt al weer vanaf december 2012 de opmaak van ons
Fratblad. En daar zijn wij heel erg blij mee. Maar zij gaat helaas stoppen.
Sonja, heel erg bedankt.
Wie vindt het leuk om 4 keer per jaar van alle kopij en foto’s die
binnenkomen een mooi blad te maken? Wil je er meer over weten of wil
jij je aanmelden, neem dan contact op met Brigyt Witteman (brigyt@
fraternitas.nl) of Ati Dijk (ati@fraternitas.nl).
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Agenda
15 t/m 23 oktober
herfstvakantie
29 oktober		
springwedstrijden
10 november		
kledingverkoop, van 19.00 – 20.00 uur in de 		
			Oranjekapel
11 november		
alle boekjes van de grote club aktie moeten 		
			ingeleverd zijn
26 november		
sinterklaasfeest
26 november		
inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
8 december		
trekking Grote Clubactie
24 dec t/m 8 januari
kerstvakantie
21 januari		
onderlinge wedstrijden
Emmie
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OKWN 2016
18 en 19 juni waren er weer de Open Kampioenschappen West Nederland.
Een weekend vol met acrogym. Een super gezellige wedstrijd waar wij
graag aan mee doen. Zaterdag en zondag overdag waren de dames van
de selectie aan de beurt met een wedstrijd oefening en zaterdag avond
hebben de recreatie en selectie dames en heer een prachtige demo laten
zien.
Pam heeft op de OKWN haar 1e officiële wedstrijd gedraaid nadat ze haar
arm gebroken had. Zij werd samen met Judith 5e en omdat er zoveel in
hun categorie meededen kregen ze een medaille!
Sam draaide haar laatste wedstrijd op de OKWN. Zij werd met haar team
(Jildau en Pia) 4e, maar kregen helaas geen medaille.
Dit jaar deden er 37 dames en 1 heer mee met de demo, ze hebben met z’n
allen een mooie 5e plek gehaald. Met een hele mooie demo in het thema
Efteling.
Ben je benieuwd naar de demo? Kijk dan op de Facebook van Fraternitas
daar staat een filmpje van de demo.
Mirjam den Uijl
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Acrogym

Qvinny, Myrthe & Annika
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Oproep Jubileumcommissie

1893-2018
In 2018 bestaat
Fraternitas 125 jaar!!
Dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Laten we er
met z’n allen een mooi jubileumjaar van maken. Maar… daarvoor hebben
we een enthousiaste jubileumcommissie nodig.
Ben jij creatief, goed in organiseren of PR of vind je het gewoon leuk om
mee te denken over de vormgeving van het feestjaar en mee te draaien in
de organisatie van een deel ervan, meld je dan aan via
secretaris@fraternitas.nl.
Aanmelden staat vrij voor iedereen die (ouder van een) lid is van
Fraternitas. Wil je eerst nog meer informatie, dan kun je ook bij
bovenstaand e-mailadres terecht.

Herenwedstrijd 1986

8

Foto’s
Beste Fratliefhebbers,
Voor alle (ouders van) leden die al langer bij Fraternitas lopen, hebben wij
een belangrijke oproep. Met de komst van de nieuwe website is er ook het
idee gekomen om een digitaal foto-archief te starten. Mocht u thuis nog
foto’s hebben, recent of uit een ver verleden, dan zouden wij die graag
willen verzamelen. U kunt hiervoor een email sturen naar:
jonneke@fraternitas.nl. Uiteraard kunnen wij langs komen om de foto’s
over te zetten.
Met het komende lustrum, 125 jaar, hopen wij een mooi foto-archief te
hebben opgebouwd.
Namens het bestuur,
Jonneke Kuperus
tweede penningmeester

90 jarig bestaan in 1983
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Afscheid ....
Een schrijver ben ik eigenlijk niet, ik ben meer een persoon die dingen wil
regelen.
Via dit stukje wil ik een korte impressie geven van de afgelopen jaren als
voorzitter van de trainers.
Ruim 7 jaar geleden heb ik de taak van Cisca den Uyl als voorzitter van de
trainers over genomen. Het was een hechte club trainers met veel passie.
Af en toe kwam er eens iemand bij en ging er eens iemand weg. Maar zo
als het bij elk club gaat kregen wij de afgelopen jaren ook te maken met
langdurige vacatures en moesten er soms lessen opgeheven worden. Dit
vond ik altijd het mist leuke stukje van mijn taak.
Met veel plezier heb ik mij ingezet voor (toekomstige) trainers om een
goede opleiding te kunnen volgen. Ook ben ik voor diverse trainers een
praktijk begeleider geweest. Regelmatig heb ik lessen bezocht om zo een
goed beeld te krijgen van sommige situaties. Ik onderhield contact met
ouders en waar nodig met de ledenadministratie. Zelf gaf ik geen les maar
assisteerde waar nodig was of nam soms een les over. Regelmatig heb ik
trainers advies gegeven bij het nieuwe oefenstof systeem over juryzaken.
Ook het opzetten van een interne jurycursus binnen de vereniging werd
een feit. Heel fijn is het om te zien dat de acrogym afdeling aan het groeien
is en dat er nu naast de wedstrijdgroepen 3 recreatie groepen zijn. Heel
jammer vind ik dat Fraternitas als vereniging afscheid heeft genomen van
de wedstrijdgroepen dames en heren turnen. Zij zijn nu onder gebracht bij
Turn4U.
Als voorzitter van de trainers was ik de schakel tussen trainers en bestuur,
dit heb ik als zeer waardevol ervaren. Ik wil het bestuur dan ook hartelijk
bedanken voor de fijne samenwerking, het vertrouwen en de steun die ik
regelmatig heb ontvangen.
Voor de zomervakantie heb ik al afscheid genomen van de trainers en het
bestuur en na de zomer heb ik officieel de taak overgedragen aan Marina
Luijkx.
Marina ik wens je veel succes, maak er wat moois van.
groet Marja den Uijl
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..... Even voorstellen
Hoi allemaal,
Mijn naam is Marina Luijkx (28 jaar). Sinds kort heb ik de taken van Marja
den Uijl overgenomen als voorzitter van de trainerscommissie. Dat
houdt in dat ik mij bezig houd met vrijwel al het reilen en zeilen rondom
trainingen en/of trainers. Voor vragen hierover kunnen jullie dan ook bij mij
terecht.
Ik turn al vanaf mijn zesde. Eerst bij de plaatselijke vereniging in
Biddinghuizen en sinds vijf jaar bij Fraternitas op het damesuur. Hoewel ik
steeds ouder word (en ja, dat merk je!), kan ik mij niet voorstellen dat ik
ooit stop met turnen. Ik hoop dit dan ook nog lang te kunnen doen.
Het is in ieder geval leuk om ook op deze manier bij de vereniging
betrokken te zijn. En ik stimuleer een ieder om dat ook te doen. Zo zijn wij
altijd op zoek naar (nieuwe) trainers. Mocht je het dus leuk vinden om bij
Fraternitas les te geven, dan hoor ik dat graag via marina@fraternitas.nl.
Wie weet kom ik je nog eens tegen!
Sportieve groet,
Marina Luijkx
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Even voorstellen....
Hoi allemaal,
Wij zijn Nicky Corthals en Hester Mehagnoul en wij geven dit seizoen les
aan de acrogymselectie op zaterdag.
Nicky: “Zelf doe ik al zes jaar aan acro en ik geef acrogymles op maandag.
Heel leuk om mijn werk nu uit te breiden met deze les."
Hester: “ Ik begin nu aan mijn vierde acroseizoen bij Frat. Een paar jaar geleden ben ik gestopt met lesgeven bij turnvereniging Spirit in Driebergen.
Het niveau is hier een stuk hoger dan bij mijn vorige vereniging, dus dat is
een leuke nieuwe uitdaging!”
Wij hebben zelf heel
veel plezier in acrogym
en we hopen dat ook
aan onze meiden te
kunnen meegeven.
Groetjes, Nicky en
Hester
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Vakantie foto’s
Barbara in Thailand

Kamili bij het Washington monument
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Jongerenkamp 9,10 en 11 september 2016
Dit jaar was het jongerenkamp weer aan de beurt.
Op vrijdag 9 september werden alle 72 kinderen door hun ouders naar
Zeist gebracht.
Spannend voor ons als commissie omdat
we dit keer niet met bussen gingen en
voor de eerste keer bleven we 2 nachten
slapen.
Nadat alle ouders waren uitgezwaaid en
de slaapzalen waren ingeruimd gingen we
starten met de eerste activiteit van het
kamp: Pimp je T-shirt.
Alle kinderen gingen samen met hun
leiding aan de slag met stiften, glitters,
knopen en nog veel meer spullen om de
mooiste T-shirts te maken
Op de T-shirts was goed te zien wel land
het groepje had, het thema van dit kamp
was “Landen”
Het was erg leuk om te zien met hoeveel
plezier de kinderen (en de leiding) bezig
was om er een mooi T-shirt van te maken.
Toen alle glitters op waren zijn we gaan opruimen en daarna gestart met
een flitsende mode show.
Iedere groep heeft op een echt catwalk zijn T-shirt mogen showen.
Natuurlijk hebben we nog veel meer gedaan op het kamp, hieronder
stukjes die de kinderen geschreven hebben.
Wij hebben het een erg leuk kamp gevonden, de groep was heel gezellig.
2 nachten is goed bevallen, zondagochtend stonden wij als leiding om 8.00
uur in de keuken klaar voor het ontbijt maar de kinderen hebben lekker
uitgeslapen tot 9.00 uur.
Alle leiding (red: Ati Dijk, Bas van der Rijst, Cisca den Uyl, Clasineke
Groenendijk, Eddy van der Rijst, Elsemiek Versteegt, Hanke van Geffen,
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Jongerenkamp
Hans van Straaten, Hester van der Rijst, Jack de Heus, Jonneke Kuperus,
Laura den Uyl, Leah Zadoks, Lenny de Heus, Mandy de Heus, Mirjam den
Uijl, Rien den Uyl, Rozemarijn Balemans, Shanna van Steensel van der Aa,
Shelley de Heus) bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.
Zonder leiding geen kamp!
Een bijzonder bedankje aan Cisca den Uyl omdat zij op het laatste moment
bereid was om in te vallen in de keuken.
Tot over 2 jaar, Lenny en Hester
Kampvuur liedjes spel
Het kampvuur was lekker warm en het was heel leuk en de liedjes waren
ook heel leuk,
Alina.
Ik vond het heel leuk en het waren leuke liedjes, Janna.
Het kampvuur is aan. Ook na het nachtspel mag je bij het vuur zitten. Er
liggen een paar mensen, het vuur is gezellig en warm, je kan zo in slaap
vallen.
Ik denk slaap lekker, Lieve.
Bij het kampvuur moest je met je groepje allemaal liedjes verzinnen en
zingen en dat vond ik leuk en gezellig. Er zijn meer dan 70 liedjes gezongen
tijdens dit spel.
Slapen
Het is avond en we moeten slapen, het is al 0.00 uur. De lichten moeten
uit.
“Stil” zegt de leiding, in dit geval is het Shanna. We praten nog een half uur
door.
Dan wordt ze boos en moeten we wel stil zijn. “Slaap lekker iedereen”
zeggen we tegen elkaar, Lieve.
Als we gingen slapen gingen we eerst heel lang kletsen totdat niemand
meer zin had en we het licht uit deden. Na het nachtspel zakte ik van
vermoeidheid bijna door mijn benen. Ik wou dan ook snel gaan slapen
maar natuurlijk zat iedereen weer te kletsen. Ik luisterde naar iedereen
terwijl ik langzaam een beetje wegdommel. Daarna heeft de rest er ook
genoeg van en doen we het licht uit. Je hoort alleen nog een beetje het
gekraak terwijl iedereen gaat liggen. De volgende ochtend is iedereen
15

Jongerenkamp
weer vroeg wakker om lekker te gaan kletsen en daarna te gaan ontbijten,
Lisa.
Wij waren een groepje van 6 dus we waren met heel weinig. We lagen
allebei de avonden om 0.00 uur op bed. Ik was ’s avonds heel erg druk
met een matras schuiven over de grond, je had een gladde grond dus je
ging heel hard. Ook gingen we bij elkaar in een stapelbed trappen: dan
ligt de één boven en de ander beneden en dan gaat de bovenste helemaal
heen en weer.
Het was een gezellig en leuk kamp, Anneke.
Gezellig, Lotis.
Ik vond het heel gezellig en het was leuk als de leiders binnen kwamen en
zeiden “stop nu”. Dan gingen we toch verder. Bedankt het was heel leuk,
Xxx Caithlin.
Team Afrika

Kampdans
Ik vind het heel leuk alleen hij was wel een beetje moeilijk, Janna.
Het was een toffe dans maar sommige stukjes wel moeilijk, Alina.
Ik vond het een hele stoere dans, maar als je het alleen doet niet, Rhona.
Ik vind het een hele leuke dans en makkelijk en moeilijk, Pleuni.
Ik vind het een leuke dans omdat de dep zo grappig is, Zara.
Safari spel
Ik vond het spel heel erg leuk omdat je zelf een dierentuin kon bouwen en
inrichten met alles wat in de natuur lag, Lisa.
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Jongerenkamp
Ik vond het spel heeeeel erg leuk. Je ging namelijk geld inzamelen (nepgeld
natuurlijk) door opdrachten te doen en van dat geld kon je dieren kopen
voor je safaripark en je kon je safaripark inrichten met alles dat je in de
natuur kon vinden. Dat vond ik het leukste, Jildou.

Ik vond het heel leuk want je mocht je eigen dierentuin maken en je kon
dieren kopen met een spelbord en als je op een vangveld of koopveld
komt mag je iets kopen en wie het meeste geld en dieren en het mooiste
park heeft, heeft gewonnen, Rhona.
Het was leuk, je moest wel veel dingen regelen maar het was wel heel leuk.
We hadden veel dieren en de anderen waren ook mooi, Alina.
Ik vond het heel leuk maar tijdens het spel werd ik even opgehaald voor
zwemles. Ook leuk, Janna.
Eten
Lekker, Nova.
Het eten was heel leuk en lekker/gezellig, Janna.
Het eten was lekker en gezellig om bij je vriendinnen te zitten, Alina.
Het eten was erg lekker en er was in de ochtend ook fruit bij.
Het was ook heel gezellig aan tafel, Jildou.
Ik vond het eten heel lekker en het avondeten ook. Het was friet en het
was gezellig met mijn vrienden, Rhona.
Heel heel lekker, Lotis.
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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.
brygit@fraternitas.nl

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

Apotheker

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Open:
ma t/m vrij.
08:00 - 17:30 uur

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
- Wij bezorgen bij u thuis

Adverteren?
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
brygit@fraternitas.nl

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
Telefax

030-6060203
030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af
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Jongerenkamp
Team Amerika

Team Frankrijk

Team Hawaï
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Jongerenkamp
Team Honolulu

Team Ibiza
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Jongerenkamp
Nachtspel
Het was laat we liepen met ons groepje door het bos. Het was ongeveer
11 uur toen we begonnen. Het was heel donker dus we zagen bijna niets. 3
kinderen waren vooral moe.
We moesten handtekeningen vragen van mensen die in het bos liepen. Die
lieten maar heel soms hun zaklamp knipperen. Daarom was het moeilijk,
vooral Hans want die zat ook in de bomen. Maar steeds als we bijna 4
handtekeningen hadden werden we getikt.
De spooktocht was leuk omdat je mensen moest zoeken met een lichtje.
Ik vond het leuk omdat het nacht was en het was heel donker en dat was
een beetje eng maar uiteindelijk was niemand meer bang.
Uitleg spel: Als je een lamp in het donker zag knipperen en de lamp bleef
op zijn plek moest je daar heen om een handtekening te vragen want je
moest verschillende handtekeningen hebben en dan steeds 4 dezelfde,
Mijs.
Ik vond het leuk maar het was ook een beetje eng, Janna.
Ik vond het heel
leuk en flauw
van Hans dat hij
in bomen klom.
We moesten
personen
zoeken en we
zijn Jack 3x
tegen gekomen,
Noorwegen.
Ons groepje was
heel erg bang.
We liepen de hele tijd rondjes. Steeds hoorden we geritsel. 2 keer hadden
we een handtekening maar toen werd het afgepakt, Sara.
Het nachtspel was echt super!!! Mijn groepje was echt bang. We moesten
proberen een kwartet van handtekeningen te maken. We zijn ook een keer
gesnapt door een sluiper want we liepen achter hem aan!!! Ester.
Het nachtspel was heel erg spannend maar wel heel erg leuk. Je moest
4 handtekeningen verzamelen (dat is dan een kwartet) Wij hadden
uiteindelijk 5 kwartetten daarmee hebben we ook gewonnen. Holland,
Anneke.
Het spel was heel leuk en spannend wij hadden gewonnen, Nederland.
Het spel was heel leuk en spannend, bij het begin een beetje eng zo alleen
in het bos maar daarna wel leuk, Alina.
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Jongerenkamp
Ik vond het heel leuk maar ook spannend want er was opeens een man
achter ons en hij zei : Mag ik jullie blaadje”, Luka.
Ik vond het een heel leuk nachtspel, Rosa.
Het was echt super spannend, Nikki.
Eng, Lotis.
We gingen in het donker door het bos. De spooktocht was leuk omdat het
moet natuurlijk ook een beetje spannend zijn. We kregen handtekeningen
er waren een paar groepen als je een lichtje zag die stil stond was daar
iemand. Het was spannend maar heel leuk. Voor het nachtspel mochten
we nog marsmeloos roosteren bij het kampvuur, Lotis, Laureen, Nikki,
Bente, Amelie, mijn en Suus.
Kat en muis/ 3 is te veel
3 is te veel vond ik leuk en kat en muis vond ik ook leuk maar ik was niet
aan de beurt gekomen, Janna en Nova.
Het spel kat en muis was een heel leuk spel en super grappig en het spel 3
is te veel was ook leuk je moest goed opletten, Alina.
Drie is te veel was heel leuk het ging soms wel fout, Pleuni.
Kampdans
Als afsluiting van het kamp hebben de kinderen de kampdans aan de
ouders laten zien.
Daarna mochten ze allemaal weer lekker naar huis.
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Jongerenkamp
Team Holland

Team Noorwegen
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Jongerenkamp, reacties van ouders
Hallo,
Samra heeft het zo fantastisch gehad op kamp. Ze bleef maar stralen!!
Heel veel dank dat jullie dit hebben georganiseerd. Ook alle vrijwilligers
bedankt?
Hartelijke groet, Jan en Chila
Hoi,
Hilde en Jolijn hebben ontzettend genoten van het Fratkamp!
Nogmaals dank aan alle begeleiding!!
groetjes, Suzan

Team Parijs
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Nine

Nicky van Steensel
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Loes in de krant

Mandy in Barcelona

Hilde op het Nijntje pleintje

June in Corsica

Jolijn op het Nijntje pleintje
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Hanna in Spanje
Hester

Janna
Juul

Myron en Nicky in Griekenland
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Shanna van Steensel

Sinterklaasfeest

Datum:		
Tijd:		
Locatie:
		
Kosten:		
Voor wie:

zaterdag 26 november 2016 is het weer zover!
14.00-16.00 uur
Gymzaal (achter basisschool de Regenboog), Wevelaan 2
(Tuindorp oost, Utrecht)
€ 5,leden van 3 t/m 8 jaar

Sinterklaas en zijn pieten hebben ons laten weten dat ze ook dit jaar weer
heel graag bij Fraternitas willen langs komen.
Na de herfstvakantie worden er op les stencils uitgedeeld om je op te
geven voor het sinterklaasfeest. Ook dit jaar wil Sinterklaas weer verrast
worden door mooie tekeningen die jullie in kunnen leveren met je
opgaveformulier.
29

Selectiepakjes in de uitverkoop
Van de turnselectiekleding hebben wij nog
enkele pakjes, broekjes en wokkels op voorraad.
Selectiepakjes
in de uitverkoop
Omdat
deze selectieleden
over gaan naar Turn4U
doen we deze pakjes nu in de uitverkoop. Je
kunt de pakjes en broekjes kopen tijdens onze
Van de turnselectiekleding hebben wij nog enkele pakjes, broekjes en wokkels op
kledingverkoop.
Kijk voor de data in de agenda
voorraad. Omdat deze selectieleden over gaan naar Turn4U doen we deze pakjes nu in
elders
in
dit
blad
of op
web-site.
de uitverkoop. Je kunt
de de
pakjes
en broekjes kopen tijdens onze kledingverkoop. Kijk
voor de data in de agenda elders in dit blad.

Turnpakje		
€ 35,00
Turnpakje
€ 40,00
Broekje			€ 20,00
Broekje
€ 25,002,50
Wokkel			€
Wokkel

€ 3,00

Wij hebben nog op voorraad:
Wij hebben nog op voorraad:
maat

Aantal pakjes

Aantal broekjes

10 (140)
12 (152)
14 (164)
0 (34/XS)
1(36/S)
3 (40)

1
4
3
1
2
1

2

Aantal wokkels
3

1
1

Nieuwe leden welkom
Lois Aikawa
Mohamed Aissati
Evie Barrett
Roos de Boer
Sam Bottema
Marit Burger
Anna Joy van Dijen
Jessica van Dijen
Samara van Dijk
Pippa van Doorn
Lily-Rose van Maasdam
Lise Haasdijk
Emma de Jonge-d’Aguanno
Adanna Braga Moreira da Silva
Helen Huydecoper
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Rinske Kooistra
Imke Mulleneers
Aya Rahmani
Zaila Schmidt
Wendel Snel
Lily van Steensel
Elize Stokkers
Faith Sutterland
Azra Ulgut
Femke Verhoeven
Manou Yecho
Amber Bannany
Robin de Cock
Roos van Dijk
Ilse Dohnan

Ilja Eenhoorn
Alina Kalla
Charlotte Landaal
Myrthe van Neck
Rhonda van der Pas
Lize Pors
Emi Pors
Lotte Schouten
Liz van Straalen
Finmar van der Veen
Tuba Yeni
Anna Huydecoper
Bobbi Janssen
Elisabet Kirchner
Nadia Doueiri

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 Trainingen
je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel sportkleding dragen waar je
sokken.
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
Kledingverkoop
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Turnpakje,
legging,
turnhemd
kortemet
witte
broek
zijn
alleen
te koop
Jongen/heren
recreatie:
donkerblauwen
turnhemd
een witte
korte
broek
of witte
turnpantalon.
bij onze
eigen
verkoop.
Deze
verkoop
is
één
à
twee
keer
per
maand
op
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte sokken.
donderdagavond in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk
Kledingverkoop
voor
data en
tijden
in de agenda
op broek
onzezijn
website.
Turnpakje,
legging,
turnhemd
en korte witte
alleen te koop bij onze eigen verkoop.
Deze in
verkoop
is één à twee keer
pergepind
maand opworden,
donderdagavond
in contante
de Oranjekapel,
Er kan
de
Oranjekapel
niet
alleen
betaling is
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!
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!

turnhemd
met
witte korte
broek samen
Op AANBIEDING:
de website kan turnkleding
worden
aangeboden
en gevraagd.
Mail het aanbod of de vraag naar ati@fraternitas.nl.

€ 17,50

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. 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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Lidmaatschap beëindigen
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

ov.
n
6
ijk 2 r het !
l
r
e
Uit y voo ren!!
kop inleve as.nl
blad aternit
t
a
r
r
F
ij@f
p
o
k
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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:
Marina Luijkx

marina@fraternitas.nl

Leden
Amber Klinkenberg
Bapke Roodenburg
Dominique Baars
Eddy van der Rijst
Eddy Yarally
Elsemiek Versteegt
Hester Mehagnoul
Hester van der Rijst
Lenny de Heus
Mirjam den Uijl
Natascha Baars
Nicky Corthals
Rien den Uyl
Shanna van Steensel v/d Aa
Ledenadministratie
Ria van Raaij

Redactie Frat-blad
Facebook
Internet http://www.fraternitas.nl
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amber@fraternitas.nl
bapke@fraternitas.nl
dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
hester.mehagnoul@fraternitas.nl
hester@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mirjam@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl
nicky@fraternitas.nl
rien@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
ledenadministratie@fraternitas.nl
030-2436642
kopij@fraternitas.nl
socialmedia@fraternitas.nl
webmaster@fraternitas.nl

Rooster en lestijden vanaf augustus 2016
Burgemeester
Maandag:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15
Woensdag:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Fockema Andreaelaan 9
meisjes en jongens
meisjes
meisjes

4-7 jaar
8-9 jaar
10-14 jaar

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

Club-Extra
jongens

4 - 9 jaar
6-10 jaar

Eddy Yarally
Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00
acro recreatie
vanaf 6 jaar
18.00-19.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar
Woensdag:
16.45 – 17.45 meisjes
5 - 7 jaar
17.45 – 18.45 meisjes
8-10 jaar
Donderdag:
16.30-17.30
meisjes
4 - 7 jaar
17.30-18.30
meisjes
8-9 jaar
18.30-19.30
meisjes
10-12 jaar
Vrijdag:
16.15 - 17.15
meisjes
5 - 7 jaar
17.15 - 18.15
meisjes
8 - 9 jaar
18.15 - 19.15
meisjes
10 -14 jaar
Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.15 - 20.15
20.15 - 21.15
Vrijdag:
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15

Nicky Corthals
Nikcy Corthals
Dominique Baars
Dominique Baars
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
meisjes
Conditieles (dames)
Conditieles (dames)

4 – 7 jaar
vanaf 8 jaar
60-85 jaar
35-60 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

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

Dominique Baars
Dominique Baars
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00
jongens
6 – 9 jaar
Amber Klinkenberg
18.00 - 19.00
jongens
vanaf 9 jaar Amber Klinkenberg
Dinsdag:
16.00 - 17.00
meisjes en jongens
4 - 6 jaar
Natascha Baars
17.00 - 18.00
meisjes
7 - 8 jaar
Natascha Baars
18.00 - 19.15
meisjes
vanaf 9 jaar Natascha Baars
Woensdag:
18.00 - 20.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl
Zaterdag:
09.00 - 10.00
acro recreatie
vanaf 6 jaar Nicky Corthals
09.00 – 11.00 acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Hester Mehagnoul
11.00- 11.30
acro springles
Mirjam den Uijl
11.30- 13.00
acro wedstrijd
vanaf 6 jaar Mirjam den Uijl
TurnzaalWelgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdag:
21.30 - 23.00
dames
vanaf 16 jaar Rien den Uyl
Donderdag:
20.30 – 22.00 dames
vanaf 16 jaar Rien den Uyl
Woensdag:
20.30 – 22.00 heren
vanaf 14 jaar Eddy van der Rijst
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

