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Heb jij ook zo’n zin om (weer) op kamp te gaan?

Ben je 16 jaar of ouder, houd dan de komende tijd het Fratblad en de 
website extra in de gaten,
daar zal binnenkort meer informatie te lezen zijn!

We kunnen wel al verklappen dat je het weekend van 1, 2 en 3 november 
2013 vast moet reserveren in je agenda!

Groetjes van jullie kampcommissie (Joost, Kosse, Mariëlle en Hilde)

Lidmaatschap beëindigen
OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET MOGELIJK!
Leden die in de turnhal trainen kunnen per 1 januari en 1 juli opzeggen met 
een opzegtermijn van een maand (dus uiterlijk 30 november en 31 mei).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober opzeggen met een opzegtermijn van een maand (dus uiterlijk 30 
november, 28 februari, 31 mei en 31 augustus).

Ledenadministratie
Beëindigen van het lidmaatschap, doorgeven van adreswijziging en de 
kopie van de U-pas sturen naar ledenadministratie@fraternitas.nl of naar 
Fraternitas, Ria van Raaij, Zijlsterraklaan 44, 3544SV Utrecht.

Vooraankondiging kamp



Nieuwe pakjes voor de selectie

Verenigingsorgaan van de Utrechtse Christelijke 
Verenigingvoor lichamelijke oefening Fraternitas
opgericht 6 mei 1893 aangesloten bij de KNGU
onderscheiden met de Koninklijke Erepenning 

Nieuwe pakjes voor de selectie

Na 5 jaar werd het weer eens tijd voor een nieuw pakje voor de selectie. Op 
zoek dus naar een mooi pakje, dat viel niet mee. Het ene pakje was erg mooi 
maar erg duur en het andere pakje was het net niet. Gelukkig konden we 
bij kledingleverancier Mover terecht om een eigen pakje te laten maken en 
afgelopen week waren de pakjes binnen. De meiden zijn er blij mee zoals je 
kunt zien op de foto’s.

De kledingcommissie



Op 6 mei a.s. is de 120e verjaardag van Fraternitas. 
Dit vieren wij op 20 april met de uitvoeringen in Galgenwaard.
Nog nooit een uitvoering van Frat meegemaakt? 
Ga dan snel naar onze website en bekijk daar de video’s van de 
uitvoeringen vanaf 1981. De kwaliteit van de oudste uitvoeringen is 
natuurlijk niet echt best, maar wat wil je als je met amateurcamera 
opneemt en dan ook nog van het ene videosysteem overzet naar het 
andere systeem en het dan, meer dan 20 jaar later, overzet op DVD.
De beelden van de laatste uitvoering (2008) zijn prima, dus ik zou zeggen: 
ga een indruk opdoen van wat zo’n show inhoudt. Of geniet van het 
nummer waar je zelf aan meegedaan hebt.
Ik wens alle deelnemers en trainers heel veel succes en alle toeschouwers 
veel plezier op 20 april.

De week na de uitvoering is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Elders in dit blad staan de agenda en 
verslagen. Ook dit jaar zijn er leden die 12½, 25, 40 en 
60 jaar lid zijn. Zij zullen die avond in het zonnetje gezet 
worden.
Alle leden zijn van harte welkom.

Ati Dijk

Voorzitter
Ati Dijk
06-44 45 03 26

Secretaris
Janneke Peerdeman
06-39 33 25 82

Van de voorzitter

Penningmeester
Clasineke van Steensel van der Aa
030- 252 25 70

Gironummer: 3607
t.n.v. Penningmeester



 

Clair Arbouw
Floor Arbouw
Rachied Argoubi
Fanke Arsav
Nora Blom
Lou Boening
Lente Bosch
Merel de Bruijn
Alexandra Corthals
Rozemarijn van Eeken
Veerle Fabriek
Julie van Grieken
Nienke Hagenaars
Chaja Vels
Ella Visser

Jente van Hout
Teun Jansen
Eefje Janssen
Mariska Kartowirjo
Bibi Keyzer
Sil Keyzer
Pam Leering
Juun Leering
Imke Mulleneers
Luna van Oorschot
Djino Oost
Inass el Oualid
Mick van der Pot
Fiene Receveur
Lena   Reseveur

Britt Hermans
Ruby le Sager        
Maud Saris
Jim Steenbeek
Maxime Steenbeyhe
Lilly Verwijnen
Jaylin Vrede
Thomas de Vries
Zoe van der Weegen
Anna Wilkes
Joan Wilkes
Feline Willemsen
Julia Wijn
Daliyah Goeman
Dina Goeman

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas

Dit seizoen zijn wij begonnen met zeven leden. Helaas zijn er in het 
afgelopen seizoen twee leden weggegaan. Dit zorgt ervoor dat we 
momenteel een ledenbestand hebben van vijf leden. Toch is dit nog steeds 
geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, want samen muziek 
maken vinden wij nog steeds heel erg leuk! Daarnaast hebben wij weer 
drie potentiële leden en daar zijn wij ook erg blij mee.

Ook in 2012 hebben wij weer een spetterend Sinterklaasoptreden gegeven. 
Zoals u in het vorige Fratblad hebt kunnen lezen, hebben wij de Sint 
wederom van harte welkom geheten in Maarssen. Een erg leuk optreden 
en ook met een wat kleinere groep goed te doen.

Financieel staat de drumfanfare er goed voor. Laten we hopen op een 
goed en muzikaal 2013 mét groei in het ledenaantal!

Namens het bestuur,

Jantine Kroneman
Secretaris Drumfanfare Fraternitas

Jaarverslag Drumfanfare Fraternitas 2012



Bestuurszaken

Op bestuurlijk gebied was 2012 een relatief rustig jaar, alleen werden de 
taken van Hilde de Vries na haar aftreden overgenomen door Claudia de 
Groot. 
Clasineke van Steensel van der Aa hield de geldstromen strak in de hand 
en moest daarom nog weleens wat streng zijn naar enthousiaste trainers 
die iets wilden organiseren. Maar resultaat is wel dat we financieel weer 
gezond zijn. 

Technische zaken

De damesconditieles van Lenny de Heus loopt zo goed dat er ruimte is 
voor uitbreiding. Vanaf februari zijn er voortaan twee uren, waarin een 
onderverdeling gemaakt wordt naar jonger of ouder dan 60 jaar.
Robbert den Uyl kwam vanwege een stage als assistent bij de herenselec-
tietrainingen. Dat beviel aan alle kanten zo goed dat hij – toen dat nodig 
was - de recreatieles van Steven Wijkmans over heeft genomen.
Er wordt naar hartenlust geturnd in de nieuwe turnhal Welgelegen. Omdat 
deze echter zo goed bevalt bij alle verenigingen is het nogal eens nodig de 
uren- en toestelverdelingen kritisch te bekijken. Deze zomer had dat zelfs 
tot gevolg dat Frat vrijwel alle selectietrainingen op een andere dag moest 
gaan verzorgen. 
Cisca den Uyl nam na 25 jaar afscheid van haar recreatielessen op de dins-
dagmiddag en -avond. Er werd een heus verrassingfeestje georganiseerd 
na haar laatste les, wat emotioneel werd ontvangen. Natascha Baars werd 
bereid gevonden de lessen over te nemen.
Lenny de Heus is na de zomervakantie gestart met de PABO in de avond-
uren. Daarom kon zij niet langer doorgaan met de lessen op donderdag-
middag in de gymzaal aan de Oude Kerkstraat. Anne Erkelens nam de 
lessen over.
De lessen op woensdagmiddag hadden de laatste helft van 2012 te lijden 
onder wisselende roosters van de trainsters. Voor de zomer had Magali 
Harterink aangegeven te stoppen met de uren, waarna Loes Berkhout 
deze overnam. Zij moest echter alweer snel het stokje overdragen aan 
Hanke van Geffen en Marit van Opstal, omdat haar rooster het niet toeliet 
op woensdagmiddag in Utrecht te zijn.
De volleybalgroep, die al enkele jaren samen trainde met leden van Atilla, 
heeft er voor gekozen om zelfstandig verder te gaan en niet meer onder 
de vlag van Fraternitas.

Jaarverslag secretaris Fraternitas 2012



Opleidingen

‘We’ zijn weer een aantal diploma’s rijker! Chantal Rietdijk en Bapke 
Rodenburg behaalden het KSS III-diploma. Natascha Baars, Marit van 
Opstal en Laura den Uyl behaalden het KSS II diploma.
Daarnaast hebben Alexander Mes en Ferry Sinnige hun jurybrevet voor 
acrogym gehaald. Suzanne de Hoog behaalde haar jurybrevet TD2.

Kleding

Het is weer tijd voor een nieuw selectiepakje. Helaas blijkt het erg lastig 
een pakje te vinden dat naar ieders wens is en voor een redelijke prijs te 
verkrijgen is, ook in de toekomst. Hetzelfde geldt voor trainingspakken. 
Wel is voor dit laatste inmiddels een sponsor gevonden. In 2012 werd nog 
geen definitief besluit genomen omtrent de nieuwe kleding.

Burgerlijke stand

In april kreeg Marieke Erken (wedstrijdsecretariaat) een zoon: Casper. 
Helaas ook minder leuk nieuws: na 84 jaar lidmaatschap is ons erelid 
Mw De Jager-Appel in juni overleden.

Jaarverslag secretaris Fraternitas 2012



Activiteiten

Tijdens de voorjaarsvakantie mochten de recreatieleden van de vier 
Utrechtse turnverenigingen even proeven aan de turnhal. Dit werd met 
veel enthousiasme ontvangen!
Op tweede paasdag waren voor het laatst als vanouds weer een aantal 
Fratleden actief in de ondersteuning van de marathonlopers in de 
Jaarbeurs Utrecht Marathon. In 2013 zal er geen marathon in Utrecht zijn.
Een feestweekend later, tijdens Pinksteren, is een grote afvaardiging van 
de jongens-/herenselectie naar het jongensturnkamp van de KNGU in 
Beekbergen geweest. Hard werken, veel leren en natuurlijk veel plezier 
maken!
Het seizoen werd voor trainers en bestuur afgesloten met een barbeque 
in de tuin van apotheek Boswijk. Gelukkig begon het pas helemaal aan het 
eind van de avond te regenen... En na een welverdiende vakantie begon 
iedereen weer met frisse moed aan het nieuwe seizoen. Dit werd net als 
ieder jaar ingeluid met een openingsmiddag voor alle vrijwilligers. In de 
brandende zon, op de warmste dag van het jaar, hadden Els Spierings en 
Margreet van der Klij een wandeling langs de Kromme Rijn naar theehuis 
Rhijnauwen georganiseerd, waar we heerlijk konden genieten van een 
drankje en een hapje.
In september gingen zo’n 100 kinderen mee op jongerenkamp naar 
Lunteren. Dit jaar niet met de bus, wat de organisatie de nodige stress 
opleverde. Natuurlijk werden er t-shirts beschilderd, veel (nacht-)spellen 
gedaan, tot laat opgebleven en er was dit jaar een vossenjacht in het dorp.
De Goedheiligman kwam in november raden welk sinterklaasliedje de 
kinderen uitbeeldden. Dat was nog niet zo makkelijk, maar met hulp van de 
Pieten kwam het toch goed.
Ondertussen is er gedurende een groot deel van het jaar al druk geregeld, 
gebrainstormd en geoefend voor de Fratshow die op 20 april 2013 
gehouden zal worden.

Naast al deze ‘losse’ activiteiten waren er natuurlijk de nodige wedstrijden, 
met successen. Daarvoor verwijs ik graag naar het wedstrijdverslag van 
Cisca den Uyl, Mirjam den Uijl en Eddy vd Rijst.

Groet,
Janneke Peerdeman
secretaris

Jaarverslag secretaris Fraternitas 2012 Jaarverslag wedstrijden acrogym 2012



Wedstrijdverslag acrogym 2012
De dames van de acro beginnen het seizoen met een voorronde, kort 
daarop gevolgd door de districtsfinale. Na deze twee districtswedstrijden 
volgt eventueel doorstroom naar de landelijke halve finale en de landelijke 
finale. De doorstroming voor de landelijke halve finale en landelijke finale 
wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid teams per categorie en het 
puntenaantal (het cijfer). 
Naast de plaatsingswedstrijden hebben de acromeiden dit jaar ook 
meegedaan aan de Open Kampioenschappen West Nederland (OKWN). 

Hoogtepunten 2012:
Districtsvoorrondes: Fraternitas deed voor het eerst mee op C-niveau. 
Irene Rademaker en Julé van Gendt, E-senior damespaar, worden 4e 
(dubbel feest want Julé is die dag jarig).
Districtsfinales: Anna Abeln en Aurora Contente en Irene Rademaker en 
Julé van Gendt, beide E-senior damespaar, zijn door naar de landelijke 
halve finale.
OKWN: Ook dit jaar hebben we meegedaan met de demowedstrijd en 
hebben daarmee de 6e plek behaald! Ook de wedstrijden zelf waren weer 
erg gezellig. Qvinny, Jildau en Fransien (E-senior damesgroep) behaalden 
een 3e plek.

Onderlinge acro-wedstrijden:
Vanwege de Fratshow was er dit jaar geen onderlinge wedstrijd. Om toch 
de wisselbeker eruit te doen, hebben de meiden van de acro de onderlinge 
wedstrijd in de gymzaal gedaan waar ze normaal training hebben. Het was 
een heel gezellige ochtend!
Ook dit jaar hebben de dames van de acrogym in drie categorieën mee 
gedaan: E-, D- en C-niveau.
Bij het E- en D-niveau zijn Naomi Silverstri en Pam van Delissen 1e 
geworden.
Bij het C-niveau zijn Maureen Spit, Nicky Corthals en Sarah Dirksen 1e 
geworden. Maureen, Nicky en Sarah hebben dus dit jaar de wisselbeker 
gewonnen.

Jaarverslag wedstrijden acrogym 2012



NTS Hoog (talenten t/m 3e divisie)

2012 begon voor de heren met de NTS Hoog districtsfinale in Utrecht op 
21 januari. In de talentendivisie NTS 10 behaalde Ervin Dijkers net geen 
podiumplaats; 4e. Meteen voor hem einde seizoen: bij een ongelukkige val 
tijdens de training brak hij beide polsen. Verder werd tijdens deze finale 
Simon van Os 13e bij Instap 13, 3e divisie. In de categorie Pupil 9, 3e divisie 
werd Mick Bergman 14e en Bas van der Rijst 19e.

Daarna de start van het landelijke traject. Dit seizoen als proef voor het 
eerst een landelijke achtste finale. Tijdens een lang weekend in Tilburg 
hebben meer dan 1000(!) jongens hun kunnen laten zien om zich te plaat-
sen voor de kwartfinale. Een geslaagd weekend, dat ook de komende jaren 
nog in Tilburg zal plaats vinden. Door naar de kwartfinale zijn:
Simon van Os (34e) en Jop van der Kam (48e) in de categorie Instap 11, 3e 
divisie,
Mick Bergman (25e) in de categorie Pupil 9, 3e divisie,
Erwin Berendsen (23e) in de categorie Senior 5, 3e divisie,
David Wristers (11e) in de categorie Jeugd 6, 1e divisie.

Tijdens de kwartfinale op 31 maart en 1 april in Waddinxveen hebben Simon 
en Erwin zich geplaatst voor de halve finale. David kon door een vervelen-
de blessure niet meedoen tijdens de kwartfinale in Den Bosch. Gelukkig 
heeft hij dispensatie gekregen zodat hij toch door kon naar de volgende 
ronde.

En die volgende ronde was de halve finale in Volendam in het weekend van 
12 en 13 mei. Daar werd David 13e en mocht dus net door naar de finale!
De andere halve finale was in het weekend van 19 en 20 mei in Zwijdrecht. 
Helaas geen doorstroming naar de finale; Erwin werd 17e en Simon 28e.

Tijdens de bondskampioenschappen in het weekend van 2 en 3 juni is 
David uiteindelijk 12e geworden. Een prima comeback na zijn vervelende 
blessure.

Na de zomervakantie op zaterdag 17 november hebben Ervin bij Turning 
Spirit Amsterdam en David bij DOS Alphen a/d Rijn meegedaan aan de 
Nationale Team Cup. Daarbij werd Ervin met zijn team 1e en David met zijn 
team 2e.

Jaarverslag wedstrijden turnen heren 2012



Tot slot was er de regiowedstrijd NTS Hoog in Amersfoort. Daar zijn een 
groot aantal podiumplaatsen behaald. Danté Holwijn Jansen werd 1e in de 
categorie Benjamin 10, talentendivisie. Ervin werd 2e in de categorie Instap 
9, 1e divisie. David werd 2e in de categorie Jeugd 6, 1e divisie. Yoran Klaar-
enbeek werd 1e in de categorie Senior 4, 2e divisie en tot slot werd Erwin 
2e in de categorie Senior 5, 3e divisie.

Als laatste een internationale uitstap voor David. Samen met zijn trainings-
maten van DOS heeft hij meegedaan aan de “Christmas Gym Youth Cup” 
in Luxemburg. Onder andere onder begeleiding van zijn trainer Eddy werd 
het team 3e en individueel werd hij 5e.

NTS Laag (4e t/m 6e divisie)

Voor de heren die uitkomen in deze divisies was de start op 24 maart in 
Maarn. Tijdens deze 1e regiowedstrijd was er voor een aantal van hen di-
rect de mogelijkheid om zich te plaatsen voor de landelijke finale 4e divisie. 
Met een mooie 3e plaats is dat Daan Moens gelukt in de categorie Junior I 
8. Door dit resultaat heeft Daan zich ook geplaatst voor de landelijke finale 
4e divisie.
Verder werd Tessel Bartelse 3e in de categorie Benjamin 13, 5e divisie. Mor-
ris Marges werd 1e en Okke Siahaya 3e in de categorie Instap 13, 5e divisie.
Zaïd am Hamdi haalde brons in de categorie Jeugd 11, 6e divisie. Tevens 
brons voor Ruslan Lewandowski in de categorie Senior 6, 4e divisie.

De 2e regiowedstrijd wordt als traditie door Olympia Ochten georgani-
seerd. Op zaterdag 14 april was er wederom brons voor Tessel en Okke. 
Zaïd werd dit keer 2e en Calvin Kley werd in dezelfde categorie 3e.

Zoals eerder aangegeven had Daan zich geplaatst voor de landelijke finale 
4e divisie. Deze viel samen met de halve finale in Volendam. Tijdens deze 
finale haalde Daan een mooie 8e plaats.

De districtsfinale was op 30 juni in Beverwijk. Daar werd Tessel 4e, Calvin 
3e en Morris 1e!

Jaarverslag wedstrijden turnen heren 2012



Kort wedstrijdverslag dames 2012
Net als voorgaande jaren starten de dames van de 1-2-3e divisie, 4-5-6e 
divisie verplicht en 4-5-6e divisie keuze oefenstof met twee voorronden. 
Na deze twee voorronden volgt voor de 1-2-3e divisie eventueel 
doorstroming naar de landelijke voorronden met eventueel daarna 
een kwartfinale. Tussendoor wordt voor deze divisies ook nog een 
districtsfinale gehouden.

Na de twee voorronden van de 4-5-6e divisie verplicht en keuze volgt 
doorstroming naar de regiofinale aan de hand van de plaatsing en 
het percentage deelneemsters per leeftijdscategorie. Voor de 3e, 
4e en 5e divisie kunnen turnsters nog geplaatst worden voor de 
districtskampioenschappen.

Naast de plaatsingswedstrijden heeft Frat ook deelgenomen aan de Club 
Team wedstrijden,  recreantenwedstrijd, toestelfinales van Rayon de 
Vechtstreek, finales, districtskampioenschappen en springwedstrijden. Dit 
jaar waren er géén onderlinge wedstrijden i.v.m. de Fratshow in 2013. In 
totaal dus achttien wedstrijden alleen al voor het damesturnen.

1-2-3e divisie 
Vijf deelneemsters hebben meegedaan aan de voorronden van de 
3e divisie. Het gaat om Isabelle Hoeks, Manon Witteman, Rosanne 
Lobbezoo, Annika van Kouterik en Pauline Lobbezoo. Vier van hen 
mochten doorstromen naar de districtsfinale 3e divisie op 26 mei 2012 in 
Amsterdam.

4-5-6e divisie keuze (1e+2e voorronde) 14 januari en 3 maart 2012:

Zestien deelneemsters hebben zich geplaatst voor de regiofinale 4-5 of 6

Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2012

Goud
Laura den Uyl
Loes Berkhof
Breza Witmond
Keetje Bos
Mariëlle van der Meer

Zilver
Keetje Bos

Brons
Marina Luijkx
Mia Sin (2x)
Loes Berkhof
Joana Dijkstra



4-5-6e divisie voorgeschreven (1e +2e voorronde) 4 febr. en 17 maart 2012:

Acht deelneemsters hebben zich geplaatst voor de regiofinale 4-5 of 6.

Club Team wedstrijden: 31 maart 2012 
We hebben deelgenomen met vier teams op niveau 5. Eén team, 
bestaande uit Elze, Mariëlle, Marina en Manon, viel in de prijzen en werd 
netjes 3e. Het team bestaande uit  Anne, Laura, Carlien en Winnie kwam 
0,067 te kort voor de 3e plek. Helaas…

Regiofinale divisie 4: 21 april 2012 
De volgende acht deelneemsters hebben meegedaan: Laura den Uyl, 
Mariëlle van der Meer, Marina Luijkx, Elze van der Meer, Keetje Bos, Mia 
Sin, Annick Dietz en Robyn Oversier. De eerste achttien van elke categorie 
mogen door naar het districtskampioenschap op 2 juni 2012. Keetje 
Bos eindigde op een 4e plaats en Mariëlle van der Meer eindigde als 1e 
op de regiofinale. Op Robyn na gaan alle deelneemsters door naar de 
districtskampioenschappen 4e divisie te Amsterdam 2012.

Regiofinale divisie 5: 12 mei 2012 
De volgende 2 deelneemsters hebben meegedaan: Tinker Hogenbirk en 
Jackie Schotanus. Tinker eindigde op een 14e plaats, genoeg om door te 
mogen naar het districtskampioenschap 5e divisie te Amersfoort op 16 juni 
2012.

Regiofinale divisie 6: 2 juni 2012 
We hebben met 10 deelneemsters meegedaan: Melinda Cirkel, Lisa 
Miltenburg, Sasha Hazelzet, Micka Vree, Nienke Hilgers, Breza Witmond, 
Joana Dijkstra, Shanna van Steensel van der Aa, Lisah van Dam en Sarah 
de Kruijff. Melinda is met haar 5e plaats het dichtst bij het eremetaal 
gekomen.

Districtskampioenschap 4e divisie op 2 juni 2012 te Amsterdam
Vanuit het district Mid-West strijden de in totaal 36 geselecteerde turnsters 
om de titel districtskampioen. Van Fraternitas dus zeven deelneemsters die 
hebben meegedaan, helaas waren er geen prijswinnaars.

Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2012

Goud
Micka Vree

Zilver
Jackie Schotanus
Sascha Hazelzet (2x)
Melinda Cirkel



Recreantenwedstrijd  9 juni 2012 te Breukelen 
Met weer meer leden dan vorig jaar een recordaantal deelneemsters: 
118 leden van Fraternitas.

23+ wedstrijden in Utrecht op 10 juni 2012 
We hebben met 7 dames en 4 heren deelgenomen.

Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2012

Goud
Alexandra Bloemsma
Nine Caverlé
Eva Silvestri
Rozematijn vd Vijver
Mandy de Heus

Zilver
Izabela Groenewegen
Naomi Gerritse

Brons
Noor Bisschop
Marleen vd Ploeg
Ricky Kuipers
Brittany Boonstra
Svana Verwijnen
Aphrodite Ziogas

4e plaats
Irem Karakes
Nina vd Waal
Sam Robben
Myrthe Boxman
Annabel vd Brink
Nika Miltenburg

Sprong
Pien vd Eijnden 1e

Sprong
Robert vd Rijst 3e
Eddy vd Rijst 2e

Brug
Carlien den Uijl 3e

Brug
Robert vd Rijst 2e
Eddy vd Rijst 2e

Balk
Pien vd Eijnden 1e

Rek
Eddy vd Rijst 2e

Vloer
Pien vd Eijnden 1e

Vloer
Eddy vd Rijst 1e

7 medaillewinnaressen (vlnr):
Lisa Miltenburg - Melinda Cirkel - Lois Huismans - Ricky Kuipers - Naomie Gerritse - Brittany Boonstra - Gina Goderie



Districtskampioenschap 5e divisie op 16 juni 2012 te Amersfoort 
We hebben één deelneemster en wel Tinker Hogenbirk. Ook hier zijn er 
36 turnsters die strijden om de districtskampioenstitel. Met een 22e plaats 
heeft ze het heel knap gedaan. 

Toestelfinale op 23 juni 2012 in Utrecht met 51 deelneemsters, waarvan 
sommige geselecteerd waren voor 2 toestellen:

Jaarverslag westrijden turnen dames 2012

Balk
Pien vd Eijnden 1e

Rek
Eddy vd Rijst 2e

Sprong
Loïs Huisman 2e
Mia Sin 1e
Keetje Bos 2e
Nina Kortekaas 3e
Laura den Uyl 3e
Yunke Li 2e
Sam de Kruif 1e
Annebel Breij 3e
Lisah van Dam 2e
Marina Luijkx 3e

Brug
Lotte Groeneveld 1e
Jackie Schotanus 2e
Lisa Miltenburg 3e
Nienke Hilgers 2e
Sasha Hazelzet 2e
Mariëlle vd Meer 1e
Marina Luijkx 2e
Fleur Doorman 2e

Vloer
Tinker Hogenbirk 2e
Isabelle Hoeks 3e
Melinda Cirkel 3e
Laura den Uyl 1e
Nienke Hilgers 2e
Micka Vree 1e
Mariëlle vd Meer 1e
Melde Witmond 1e

Balk
Tinker Hogenbirk 1e
Maud Aalbers 2e
Marie Bos 3e
Keetje Bos 2e
Mia Sin 3e
Melinda Cirkel 3e
Micka Vree 1e
Joana Dijkstra 2e
Lisah van Dam 3e
Elze vd Meer 2e
Fleur Doorman 1e
Melde Witmond 1e
Anne Merijn Eligh 2e
Natascha Baars 3e

Een klein weetje: 
in 2011 hebben we 

22 medailles gewonnen 
tijdens de toestelfinale 

en in het jaar 
2012 waren dat er maar 

liefst 40!

7 medaillewinnaressen (vlnr):
Lisa Miltenburg - Melinda Cirkel - Lois Huismans - Ricky Kuipers - Naomie Gerritse - Brittany Boonstra - Gina Goderie



Springwedstrijden op 27 oktober 2012 te Woerden
Negen teams zijn in de prijzen gevallen op verschillende onderdelen, 
waaronder kast-minitramp, minitramp en lange mat.

 Kast-minitramp       Minitramp   Lange mat
 2x goud        1x goud   3x goud
 2x zilver        2x zilver   1x zilver
 2x brons        3x brons   2x brons

Rayon teamwedstrijden op 8 december 2012 te Amersfoort
Voor het eerst werd er een rayon teamwedstrijd georganiseerd met 
hetzelfde systeem als de club teamwedstrijden: vier turnsters draaien een 
oefening en de beste drie tellen. Er hebben vier teams meegedaan aan 
deze wedstrijd, waarvan er twee teams op een 3e plaats zijn geëindigd. 
Dit waren het team pupil niveau 10 (Franka Teekens, Sarah de Kruijff, Julia 
Larsson, Maud Aalbers en Vera Simons) en het jeugd/juniorteam niveau 
8 (Shanna van Steensel van der Aa, Joana Dijkstra, Micka Vree, Sascha 
Hazelzet en Mandy de Heus).

Eerste voorronde 1-2-3e divisie op 15 december 2012 te Amersfoort
Door het nodige blessureleed binnen de selectie kon een aantal turnsters 
niet mee doen aan deze eerste voorronde. De drie turnsters die wel 
meededen, hebben hun best gedaan deze wedstrijd, maar hebben helaas 
geen prijs gewonnen.

Cisca den Uyl

Jaarverslag wedstrijden turnen dames 2012

Melinda Cirkel - Alexandra Bloemsma - Bloeme Balemans - Lotte Groeneveld - Lois Huismans - Naomi Gerritse



Nieuwe pakjes A- , B- & C-selectie

nieuwe pakjes C-selectie

nieuwe pakjes A-selectie

Melinda Cirkel - Alexandra Bloemsma - Bloeme Balemans - Lotte Groeneveld - Lois Huismans - Naomi Gerritse



Exploitatie & begroting

 
 Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting Raming 
 2012 2012 2011 2013 2014 
      
Baten € € € € € 
Contributies 100.000 151.190 100.219 120.000 150.000 
Donaties 500 229 1.878 500 500 
Adverteerders 500 325 525 500 500 
Wedstrijden inschrijfgeld 2.000 -949 2.449 2.000 0 
Deelnemersgeld kampen 6.500 4.345 1.400 2.000 4.500 
Subsidie gemeente 4.000 6.968 5.352 6.000 6.000 
Grote Club Actie 6.000 5.327 6.756 6.000 6.000 
Opbrengst verkoop kleding 0 151 554 500 500 
Rente 250 297 6 100 500 
Overige baten 0 0 0 0 0 
 119.750 167.882 119.139 137.600 168.500 
      
Lasten € € € € € 
TC vergoedingen 35.000 46.005 41.612 40.000 50.000 
TC reis- en verblijfkosten 1.750 1.086 1.685 1.750 1.500 
TC trainingen/cursussen 1.500 1.956 429 1.500 1.500 
TC algemene kosten 750 327 381 750 750 
Zaalhuur 40.000 43.049 39.070 41.000 45.000 
Huur vergaderruimte 3.000 2.862 2.889 3.000 3.000 
Feesten 2.500 -43 801 1.000 1.000 
Kampen 6.000 4.217 2.391 2.000 1.000 
Jongerenactiviteiten 500 -76 17 500 500 
Assistentendag 500 156 381 500 100 
Presentjes 750 1.178 699 750 1.000 
Administratiekosten derden 7.000 12.331 10.051 10.000 12.000 
Toestellen 0 169 454 0 1.000 
Wedstrijden 5.500 0 3.892 4.000 1.000 
Kosten uitvoering 0 157 0 10.000 0 
Fratblad 3.200 3.801 4.445 4.500 5.000 
Drukwerk algemeen 500 0 694 500 500 
Abonnementen/contributies 11.000 12.645 10.958 11.000 13.000 
Afschrijving dubieuze 
debiteuren 

0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 4.000 3.289 3.926 2.000 3.000 
Overige algemene kosten 1.000 499 1.735 1.000 1.000 
Bankkosten e.d. 500 741 614 700 1.000 
 124.950 134.347 127.124 136.450 142.850 
      
Resultaat -5.200 33.535 -7.985 1.150 25.650 
(Baten - Lasten)      
 
Vergoedingen trainers zijn incl. de vergoedingen van de trainers van turn4U tbv van leden 
van Fraternitas. Hetzelfde geldt voor de zaalhuur: deze is incl. de huur van de turnhal. 
Kosten feesten is een negatief bedrag. Het beleid is dat alles kostendenkend is. Hier is dus 
een kleine winst behaald: er is minder uitgegeven dan er aan deelnemersgeld is opgehaald. 
Het overschot wordt gereserveerd voor komende activiteiten. 
Er zijn geen onderlinge wedstrijden geweest, dus zijn er hiervoor geen kosten gemaakt. 
946 euro negatief bij wedstrijden inschrijfgelden: dit is dus eigenlijk een kostenpost. 



Vergoedingen trainers zijn incl. de vergoedingen van de trainers van 
turn4U tbv van leden van Fraternitas. Hetzelfde geldt voor de zaalhuur: 
deze is incl. de huur van de turnhal.
Kosten feesten is een negatief bedrag. Het beleid is dat alles 
kostendenkend is. Hier is dus een kleine winst behaald: er is minder 
uitgegeven dan er aan deelnemersgeld is opgehaald.
Het overschot wordt gereserveerd voor komende activiteiten.
Er zijn geen onderlinge wedstrijden geweest, dus zijn er hiervoor geen 
kosten gemaakt.
946 euro negatief bij wedstrijden inschrijfgelden: dit is dus eigenlijk een 
kostenpost. Inschrijfgelden worden 100% voldaan door deelnemers, de 
wedstrijdpaspoorten echter niet, dat is dit bedrag. 

Het bestuur stelt voor het geboekte resultaat toe te voegen aan de 
reserve.

Exploitatie & begroting

 
Balans      
      
 31-12-2012 31-12-2011  31-12-2012 31-12-2011 
 € €  € € 
Materiële vaste 
activa 

3.908 4.321 Vermogen 26.136 34.122 

Voorraad 
kleding 

5.430 7.125 Reserve Grote 
Club Actie 

12.237 12.237 

Overlopende 
activa 

3.795 3.895 Overige 
passiva 

8.052 8.595 

Liquide 
middelen 

66.827 31.627 Resultaat 
boekjaar 

33.535 -7.986 

 79.960 46.968  79.960 46.968 
 
Het bestuur stelt voor het geboekte resultaat toe te voegen aan de reserve. 

Balans



Wanneer:  woensdag 24 april 2013
Waar:      Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1, 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. 26 april 2012
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen dames, turnen    
heren en  acrogym
5.  Jaarverslag drumfanfare
6.  Verslag van de kascontrolecommissie
7.  Jaarverslag penningmeester
8.  Raming 2014 en Begroting 2013
9.  Benoeming kascontrolecommissie 2014
10. Contributievaststelling
11.  Diverse jubilea:
12,5 jaar lid: Anne Erkelens, Shelly de Heus, Nicky van Steensel van der Aa, 
Trees Steijn, Rita Kerkhoven, Amihan de Boer, Annika van Kouterik, Nienke 
van der Rijst en Ron Visser
25 jaar lid: Elsemiek Versteegt-van Raaij
40 jaar lid: Clasineke van Steensel van der Aa-Groenendijk
60 jaar lid: Frans Grobben
12. Volgens rooster aftredend:
     Janneke Peerdeman (1e secretaris)   niet herkiesbaar
      Miranda Klinkenberg (2e penningmeester)  niet herkiesbaar
13. Rondvraag
14. 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 10 april in het bezit 
te zijn van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl of postbus 9742, 3506 
GS Utrecht).

Agenda jaarlijkse algemene vergadering



Datum:
..................................................................................................................................................................................

Op de achterzijde van dit formulier treft u aan:

een herhaal-recept waarmee u, zonder nieuw dokters -

recept, nogmaals genoemde genees middel(en), bij onze

apotheek op kunt halen.

Dit herhaal-recept kunt u bij onze apotheek aanbieden:

op elk door u gewenste datum.

vanaf :
..................................................................................................................................................

een kopie van het recept dat door uw arts is 

voorgeschreven. Hierop staat aangegeven welke 

geneesmiddelen u op een latere datum kunt afnemen.

anders, nl.
.................................................................................................................................................................

Het originele recept wordt voor u in onze apotheek bewaard.
Dit herhalingsrecept is geldig tot 1 jaar na afgifte.

Aangesloten bij            Verenigde Nederlandse Apotheken VNA.

Tel: (030) 231 05 06
Fax: (030) 231 13 53

Apotheek Boswijk
Mevr. Drs. C. v. Steensel v.d. Aa, apotheker
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Twijnstraat 28
3511 ZL Utrecht

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.nlAdverteren?
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:

adverteren@fraternitas.nl



BESTUUR

Voorzitter
Ati Dijk     030-2684332
Secretaris  
Janneke Peerdeman   06 3933 2582
     secretaris@fraternitas.nl
1e Penningmeester 
Clasineke van Steensel   030-2522570
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg   030-2735325
Leden
Joop van Raaij    030-2436642
Brigyt Witteman   030-2735732
Claudia de Groot   030-2932277

Adressenlijst

Uiterlijk
 25 juni copy 

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl



Uiterlijk
 25 juni copy 

Fratblad inleveren!!!

kopij@fraternitas.nl

TRAINERS                            
Voorzitter
Marja den Uijl      030-6033560
Leden
Natascha Baars      06-57883491
Jelle Duinsbergen     06-28120859
Anne Erkelens      06-12463592
Hanke van Geffen 
Jeroen de Groot     06-12364599
Lenny de Heus      030-2430980
Marit van Opstal  
Annemiek v.d. Ploeg     030-2204271
Chantal Rietdijk     06-53368489 
Eddy van der Rijst     030-2543072
Hester van der Rijst     030-2543072
Bapke Roodenburg            06-49608662
Carlien den Uijl      06-22690433
Mirjam den Uijl      06-13372372
Cisca den Uyl      030-2447753
Rien den Uyl      030-2447753
Robbert den Uijl     06-19155867
Elsemiek Versteegt     06-41667419

CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman                                                      06-43991479
drumfanfare@fraternitas.nl

Ledenadministratie
Ria van Raaij      030-2436642  
ledenadministratie@fraternitas.nl

Fratblad
Redactie Frat-blad      kopij@fraternitas.nl

Internet          http://www.fraternitas.nl

Adressenlijst

marja@fraternitas.nl

natascha@fraternitas.nl
jelle@fraternitas.nl
anne@fraternitas.nl
hanke@fraternitas.nl
jeroen@fraternitas.nl
lenny@ fraternitas.nl
marit@ fraternitas.nl
annemiek@ fraternitas.nl
chantal@ fraternitas.nl
eddy@ fraternitas.nl
hester@ fraternitas.nl
bapke@ fraternitas.nl
carlien@ fraternitas.nl
mirjam@ fraternitas.nl
cisca@ fraternitas.nl
rien@ fraternitas.nl
robbert@ fraternitas.nl
elsemiek@ fraternitas.nl



Ten tijde van dit schrijven stond de teller op de Fraternitas-website op 
32 dagen… nog 32 dagen tot aan de FratShow! Nog een maand en dan 
kunnen alle leden hun nummer laten zien aan alle vaders, moeders, opa’s 
en oma’s die komen kijken. 
De stemming zit er goed in: op alle lessen wordt hard getraind, de kaarten 
worden verkocht, de stukken voor het decor worden gemaakt en het 
draaiboek is bijna af. Natuurlijk is het een verrassing wat er tijdens de 
show allemaal te zien zal zijn, maar toch een klein voorproefje: wat dacht 
je van een acronummer over het spannende verhaal van de ‘Vliegende 
Hollander’; of een turnnummer met als thema ‘voetbalwedstrijd’; of een 
nummer over de regen; of een nummer van de jongetjes over Zandvoort? 
Allemaal nummers met Hollandse thema’s die door leden van Fraternitas 
uitgevoerd zullen worden. Wil je er graag bij zijn, maar heb je nog geen 
kaarten gekocht? 
Er zijn nog kaarten te koop via kaartverkoop@fraternitas.nl.

FRAT SHOWT



Natuurlijk kost het organiseren van zo’n spetterende show veel tijd en 
energie. Als commissie zijn we daarom al anderhalf jaar bezig met de 
voorbereidingen. Gelukkig zijn we de afgelopen periode overspoeld 
met aanmeldingen voor vrijwilligers. Dat betekent dat we tijdens zowel 
de generale als de FratShow op veel vrijwilligers mogen rekenen die 
allerlei taken op zich nemen. Daar zijn we erg blij mee! We zijn nog wel 
op zoek naar mensen die kunnen filmen en de beelden daarna kunnen 
monteren tot een mooie film. Mocht je interesse hebben: opgeven kan via 
fratshow@fraternitas.nl.
Naast tijd en energie kost zo’n show ook veel geld. Een deel van de kosten 
komt uit de kaartverkoop. Helaas zijn daarmee nog niet alle kosten gedekt. 
Daarom willen we iedereen wijzen op de ‘Club van 120’ (Fraternitas bestaat 
dit jaar 120 jaar!). Je kunt €120 (of een veelvoud daarvan) doneren voor 
de FratShow, waarmee je als donateur vermeld zal worden voor en na de 
show en op onze website.

We wensen iedereen veel succes met het oefenen: op naar een 
spetterende ‘Frat showt Holland’!

Groeten,
De FratShow-commissie



Op 19 januari en op 9 maart waren de twee voorwedstrijden in Wilnis voor 
de meiden die voorgeschreven oefenstof turnen. De voorbereiding voor 
de wedstrijden kwamen al vroeg in het seizoen op gang. Eerst het oefenen 
van alle losse elementen, daarna werden de elementen aan elkaar geplakt 
totdat er een hele oefening ontstond. Het uitstrekken voordat je aan je 
oefening begint en nadat je oefening klaar is, hoort daar natuurlijk ook bij. 
Inmiddels konden alle meiden hun oefening wel dromen door het vele oe-
fenen. En dat is maar goed ook. Want zo’n wedstrijd is best heel spannend! 

Bij de pupillen 2 nivo 10 deden Desiree, Sarah, Franka, Floor en Julia mee. 
Zij draaiden stabiele en nette oefeningen en eindigden in de middenklasse. 
Sarah mag met haar 10e plaats door naar de regiofinale!
Voor de instappers D2 was het de eerste keer dat ze aan deze wedstrij-
den meededen. Extra spannend dus, en al helemaal omdat we met deze 
meiden de nieuwe oefenstof voor het eerst deden. Dat was zelfs voor de 
trainers hard oefenen thuis, om de oefeningen goed te kunnen aanleren. 
Zo stond ik iedere avond na het eten met het filmpje op mijn laptop de 
balk- en matoefening in de woonkamer te oefenen. Pittige oefeningetjes 
met allemaal houdingen en posities van voeten en handen. Maar Roemer, 
Claire, Lena, Sam, Roxanne en Myrthe oefenden goed mee tijdens de trai-
ningen en volgens mij oefenden zij ook stiekem thuis! Er waren best wel 
wat zenuwen voor deze eerste wedstrijd, dus af en toe werden er nog wat 
elementen vergeten in de oefeningen. Maar desondanks hebben ze knap 
meegedaan en een goede wedstrijdervaring opgedaan.
Bij de pupillen 1 nivo 11 deden Naomi en Marit mee, ook voor hen was het 
de eerste keer dat ze meededen aan wedstrijden. Naomi is een echt wed-
strijdpaardje, ze draaide hele nette oefeningen en die werden beloond met 
een 5e plaats op de eerste wedstrijd en een 2e plaats op de tweede wed-
strijd. Ook Marit ging goed vooruit van een 13e plaats naar een 9e plaats. 
Knap gedaan meiden! Beiden zijn ze door naar de regiofinale.
Bij de jeugd 1 nivo 9 was het de beurt aan Lisa, Melinda en Chaja. Melinda 
draaide twee heel nette, constante wedstrijden en eindigde tweemaal op 
het podium met een 2e en 3e plek. Lisa ging tijdens de eerste wedstrijd iets 
te nonchalant over de balk heen, waardoor ze het een en ander vergat… 
oeps! Maar dit maakte ze op de tweede wedstrijd helemaal goed, waar-
door ze zelfs als 1e eindigde! Chaja draaide in de tweede wedstrijd heel 
goed mee met een 5e plaats. Alledrie gaan ze door naar de regiofinale.

Voorwedstrijden voorgeschreven oefenstof



Bij de pupillen 1 nivo 10 deden Vera en Maud mee. Zij moesten voor het 
eerst een overslag over de kast springen en dat ging hartstikke goed. Om-
dat nivo 10 in een hogere divisie zit, had ik gedacht dat de meiden onderin 
zouden eindigen met deze pittige oefeningen. Maar zij verbaasden mij en 
vooral ook zichzelf met een hele nette 6e en 7e plek. Heel goed gedaan 
meiden!
Tot slot kwam Brittany uit in jeugd 2 nivo 9. Het is haar eerste jaar bij de se-
lectie, dus ook voor haar waren het de eerste wedstrijden. De eerste wed-
strijd was nog wat onzeker, maar die ervaring nam ze mee naar de tweede 
wedstrijd, waar ze hoppa een zilveren medaille scoorde! Ook Brittany gaat 
mee naar de regiofinale.
Alle prijswinnaars staan met een foto op de website.

Kortom, het waren twee zeer geslaagde wedstrijddagen. Er zijn mooie 
prestaties geleverd en iedereen mag supertrots zijn op zichzelf. Op naar de 
finales!

Carlien

Voorwedstrijden voorgeschreven oefenstof



Training
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel 
sportkleding dragen waar je je goed in kunt bewegen, zonder ritsen en 
knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn gedragen en moet een stroeve 
zool hebben.

Wedstrijden
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of 
witte turnpantalon.
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte 
sokken.

Kledingverkoop
Het turnpakje, turnhemd en de korte witte broek zijn alleen te koop bij 
onze eigen verkoop. Deze verkoop is op één of twee donderdagen in de 
maand van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 
441a. Kijk voor de verkoopdata in de agenda.

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

De witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn, 
Utrecht (www.tematurn.nl).

Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd 
(www.fraternitas.nl, info@fraternitas.nl).

Kleding

Fratkleding 
 
Training 
Voor de trainingen zijn geen speciale kledingeisen. Je moet wel sportkleding dragen waar je 
je goed in kunt bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn 
gedragen en moet een stroeve zool hebben. 
 
Wedstrijden 
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje. 
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of witte turnpantalon. 
Als je turnschoentjes draagt, moeten die wit zijn, met helemaal witte sokken. 
 
Kledingverkoop 
Het turnpakje, turnhemd en de korte witte broek zijn alleen te koop bij onze eigen verkoop. 
Deze verkoop is op één of twee donderdagen in de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de 
Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor de verkoopdata in de agenda. 
 
 116 t/m 164 S t/m L 
Turnpakje meisjes €46,-  €48,50 
Korte legging meisjes €17,-  €18,50 
Turnhemdje jongens  €38,-  €40,50 
Witte korte broek  €17,-  €18,50 
Rugtas  €11,-  
Sporttas  €15,-  
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk! 
 
De witte turnpantalon en Iwa-turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn, Utrecht 
(www.tematurn.nl). 
 
Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd (www.fraternitas.nl, 
info@fraternitas.nl). 
 
 
Contributie (per 1 januari 2012) 
 
Per kwartaal 
De contributie per kwartaal bestaat uit een basisbedrag van €13,- en daarbij een bedrag van 
€6,- per kwartier dat er getraind wordt. 
 
Jaarlijks 
De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de bond (KNGU) aan 
Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59 (tot 16 jaar) of €18,73 (vanaf 16 
jaar). Dit wordt het eerste kwartaal van het kalenderjaar apart in rekening gebracht en voor 
nieuwe leden bij de eerste contributie. Nieuwe leden van 16 en ouder die lid worden tussen 1 
juli en 31 december bij de eerste contributie nog €14,59. 
 
Inschrijfgeld 
Inschrijfgeld wordt eenmalig bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de eerste contributie en 
bedraagt €7,50. 
 
Factuur 
Voor betalen per factuur wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 
 
U-pas 



Per kwartaal
De contributie per kwartaal bestaat uit een basisbedrag van €13,- en daarbij 
een bedrag van €6,- per kwartier dat er getraind wordt.

Jaarlijks
De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de 
bond (KNGU) aan Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59 
(tot 16 jaar) of €18,73 (vanaf 16 jaar). Dit wordt het eerste kwartaal van het 
kalenderjaar apart in rekening gebracht en voor nieuwe leden bij de eerste 
contributie. Nieuwe leden van 16 en ouder die lid worden tussen 1 juli en 31 
december bij de eerste contributie nog €14,59.

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld wordt eenmalig bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de 
eerste contributie en bedraagt €7,50.

Factuur
Voor betalen per factuur wordt €2,50 administratiekosten in rekening 
gebracht.

U-pas
Leden met een U-pas komen in aanmerking voor een reductie van 50% 
(vanaf 17 jaar) of 100% (tot 17 jaar) van de totale contributie. Stuur hiervoor 
elk jaar een kopie van de U-pas naar de ledenadministratie.

Vragen over contributie
Neem contact op met Miranda Klinkenberg (miranda@fraternitas.nl, 
030-2735325).

Contributie 



Op 9 & 10 februari en op 16 & 17 maart waren de plaatsingswedstrijden van 
acrogym. Dit jaar deden er tweeëntwintig meiden van Fraternitas mee aan 
deze wedstrijden, verdeeld over vier trio’s en vijf duo’s, van E-niveau tot 
C-niveau. 
Bij acrowedstrijden begint de dag al vroeg met een flink stuk rijden: de 
eerste wedstrijd was in Wormer, de tweede in Beverwijk, en om 8 uur 
moet je er al zijn. Dan is er tijd om even wakker te worden, om te kleden, 
haren netjes te doen en daarna is er een uur inturntijd. En dan beginnen de 
zenuwen te komen… Op C-niveau doen de meiden twee oefeningen, op E- 
en D- niveau één oefening, dus in die paar minuten moet het goed gaan.
Hier en daar viel er iemand (en dan vliegen de punten eraf), maar over het 
algemeen gingen alle oefeningen mooi en netjes. Het is lastig om voor alle 
teams precies te beschrijven hoe het ging, maar gelukkig zijn er heel veel 
foto’s waarop je de mooie kunstjes kunt zien die we gedaan hebben.
Het allerbest ging het bij Maureen, Nicky & Sarah (C-niveau): zij zijn door 
naar de landelijke halve finale.

Acrogym-plaatsingswedstrijden



Acrogym-plaatsingswedstriiden



Fratlied

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.

 

 

 
 
FRATLIED 
 
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. 

Leuke verhalen,

turntips of 

andere leuke 

dingen.

Schrijf ze op!

Wij plaatsen het

graag in het 

volgende

FRATBLAD.



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

Leuke verhalen,

turntips of 

andere leuke 

dingen.

Schrijf ze op!

Wij plaatsen het

graag in het 

volgende

FRATBLAD.
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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1 
Maandag:    lesnummer 
17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 22 Anne Erkelens  
18.00 - 19.00 uur meisjes  6 - 8 jaar 23 Anne Erkelens  
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 26 Hester van der Rijst 
 
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2 
Maandag:  
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 21 Elsemiek Versteegt 
 
Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)  
Woensdag  
15.00 - 16.00 uur Club-Extra 4 - 6 jaar 36 Jelle Duinsbergen 
16.00 - 17.00 uur Club-Extra 7 - 9 jaar 37 Jelle Duinsbergen 
 
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat) 
Maandag 
18.00-19.00 uur jongens 6 - 12 jaar 30 Robbert den Uyl 
 
Dinsdag: 
17.00 - 18.15 uur meisjes 12 - 13 jaar 40 Annemiek van der Ploeg 
18.15 - 19.30 uur meisjes 14 - 16 jaar 41 Annemiek van der Ploeg 
19.30 - 20.45 uur meisjes / dames 16 - … jaar 42 Annemiek van der Ploeg 
 
Woensdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 43 Marit van Opstal 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 44 Hanke van Geffen 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 45 Hanke van Geffen 
 
Donderdag:  
16.00 - 17.00 uur meisjes 5 - 6 jaar 47 Anne Erkelens 
17.00 - 18.00 uur meisjes 7 - 8 jaar 48 Anne Erkelens 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar 49 Anne Erkelens 
 
Vrijdag:  
16.15 - 17.15 uur meisjes 6 - 7 jaar 54 Bapke Roodenburg 
17.15 - 18.15 uur meisjes 8 - 9 jaar 55 Bapke Roodenburg 
18.15 - 19.15 uur meisjes 10 - 11 jaar 56 Bapke Roodenburg 
 
Nolenslaan 33  
Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 – 6 jaar 80 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 7 - 10 jaar 81 Lenny de Heus 
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 60 – 85 jaar 68 Lenny de Heus 
20.15 – 21.15 uur Conditieles (dames) 35 - 60 jaar 69 Lenny de Heus 
 
Vrijdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar 63 Lenny de Heus 
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar 60 Lenny de Heus 
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar 61 Lenny de Heus  
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - …  jaar 62 Lenny de Heus 
 
Manitobadreef 8 (kantine van sportpark HMS) 
Maandag: 
19.30 - 22.00 uur Drumfanfare 12 -    jaar 72 Cor Schmöhl  
 
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17) 
Maandag: 
18.00 - 19.00 uur jongens    6 - 13 jaar 52 Jeroen de Groot 
 
Dinsdag: 
16.00 - 17.00 uur meisjes en jongens 3 - 5 jaar 10 Natascha Baars 
17.00 - 18.00 uur meisjes 6 - 9 jaar 11 Natascha Baars 
18.00 - 19.00 uur meisjes 9 - 11 jaar   12 Natascha Baars 
19.00 - 20.15 uur meisjes 12 - … jaar 09 Natascha Baars 
 
Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro  D-selectie 05 Mirjam den Uijl 
 
Zaterdag: 
09.00 - 10.00 uur acro instroomles  6 - 20 jaar 02 Mirjam den Uijl 
09.00 - 11.00 uur acro  E-selectie 03 Mirjam den Uijl 
11.00 - 11.30 uur acro  springles 04 Mirjam den Uijl 
11.30 - 13.00 uur acro D-selectie 05 Mirjam den Uijl 
 
Turnzaal Welgelegen- Grebbeberglaan 1 
Dinsdag en donderdag: 
20.30 - 22.00 uur dames vanaf 16 jaar 15/19 Rien den Uyl 
 
Woensdag: 
20.00 - 21.30 uur heren vanaf 14 jaar 53 Eddy van der Rijst 
 
 
 
 
 
Voor een actueel overzicht van de turnselectielessen verwijzen wij graag naar de website van Fraternitas: www.fraternitas.nl 

actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op w
w

w
.fraternitas.nl

Lestijden





Aanwezigen: Carlien den Uijl, Marja den Uijl, Astrid vd Heuvel, Hilde de 
Vries, Kees den Uijl, Cisca den Uyl, Rien den Uyl, Evert van der Klij, Mar-
greet van der Klij, Laura den Uyl, Tineke van Schaverbeke-Claasen, Robbert 
den Uijl, Hester vd Rijst, Anne Erkelens, Eddy vd Rijst, Miranda Klinkenberg, 
Chantal Rietdijk, Els Spierings, Peter den Uyl, Frans Grobben, Nel Grobben, 
Annemiek vd Ploeg, Loes Berkhof, Brigyt Witteman, Joop van Raaij, Mirjam 
den Uijl, Jaap Gerritsen, Ron Visser, Pien van den Eijnden, Irene Meertens, 
Lenny de Heus-Overdijk, Shelley de Heus, Elsemiek Versteegt, Mariëlle vd 
Meer, Elze vd Meer, Joost vd Meer, Jannie Dijk, A. Mooijman, Merel ten 
Berg, Ati Dijk, Clasineke van Steensel van der Aa, Claudia de Groot, Janneke 
Peerdeman (notulen)

1.  Opening:
Ati opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.  Notulen van de vorige JAV d.d. 24 november 2011: Geen opmerkingen.

3.  Ingekomen stukken en mededelingen: 
Woord aan Janneke Peerdeman: Afmeldingen: Jo Kormelink, Jantine Kro-
neman, Ria van Raaij, Magali Harterink, Cees Casteleijn, Mw vd Steen, Lida 
Kaboort.

4.  Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden:
Els Spierings: of er toch nog bij vermeld mag worden dat de 25+avond niet 
doorgegaan is ivm te weinig animo. Akkoord, wordt aangepast.
Geen opmerkingen over verslag alle wedstrijden.
Verslag wordt goedgekeurd met dank aan Janneke Peerdeman, Cisca den 
Uyl, Mirjam den Uijl en Eddy vd Rijst.

5.  Jaarverslag drumfanfare : Geen opmerkingen.

6.  Verslag van de kascommissie:
Woord aan Els Spierings: commissie bestond uit Irene Meertens en haar-
zelf. Veel waardering voor Clasineke van Steensel van der Aa, voor het 
doorwerken van de enorme stapel ‘spullen’ die de vorige penningmeester 
achterliet. De boeken worden goedgekeurd en de commissie verleent de 
penningmeester decharge.

Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering
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7.  Jaarverslag penningmeester/drumfanfare:
Vragen aan de penningmeester, zij antwoordt zelf:
Eddy vd Rijst: Toelichting stijging kosten van Fratblad en administratiekosten 
derden? Mbt Fratblad vooral meer verzendkosten, verder geen goede 
verklaring. Mbt administratiekosten: er zijn veel dingen niet helemaal 
goed gelopen intern bij zowel administratiekantoor als bij ons waardoor 
extra kosten. Waarom dan bij de raming toch weer zo’n hoge post? Nu reëel 
begroot. Eerdere offertes zijn eigenlijk nooit toereikend geweest, dus 
eerdere begrotingen ook niet. Bedragen zijn in werkelijkheid veel groter. 
Gezien de kosten is het te overwegen een deel ooit zelf te gaan doen, 
maar dat is niet te beloven.
Pien vd Eijnden: Zou het niet verstandig zijn om toch een kleine post op te 
nemen voor toestellen in de begroting? Vanuit Turn-4U komen namelijk 
weleens vragen of er nog budget is. Niet opgenomen omdat we verwachten 
voor de recreatielessen voorlopig niets nodig te hebben. Alleen voor 
Turn4U iets opnemen hebben we het niet over gehad, maar lijkt niet 
wenselijk op dit moment.
Verslag wordt goedgekeurd en Ati bedankt Clasineke en hoopt dat 2012 
een iets rustiger jaar gaat worden. Jammer dat ze geen penningmeester 
van het jaar is geworden.

8.  Raming 2013: Geen vragen, goedgekeurd.

9.  Benoeming kascontrolecommissie: Els Spierings, Irene Meertens en 
Kees den Uijl.

10.  Contributievaststelling: De voorzitter vraagt toestemming voor 
indexatie van de contributie per 1-1-2013. Met de mogelijkheid dat we in 
november weer een extra ALV zullen houden voor evt aanpassingen in 
raming en/of begroting. 

Intermezzo: Omdat de turnhal nu in gebruik is genomen wordt een 
fotoshow van de verschillende trainingen laten zien.

Pauze



11.  Diverse huldigingen en speldjes:
12,5 jaar lid:
Loes Berkhof. Wordt toegesproken door Annemiek vd Ploeg.
Laura den Uyl. Wordt toegesproken door haar moeder en trainster Cisca 
den Uyl.  Astrid van de Heuvel. Wordt toegesproken door Ati Dijk.
Merel ten Berg. Wordt toegesproken door Annemiek vd Ploeg.

40 jaar lid:
Marja den Uijl: wordt toegesproken door Ati Dijk. Zij wordt met 
instemming van de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste als dank 
voor al haar inzet en toewijding voor Frat.

80 jaar lid:
Jaap Gerritsen. Wordt toegesproken en -gezongen door Els Spierings en 
Margreet vd Klij, tijdens het refrein geholpen door de hele vergadering. 
Jaap neemt zelf ook nog even het woord. Hij bedankt voor de uitnodiging 
voor de vergadering en het mooie lied. 

13.  Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid:
Aftredend volgens rooster zijn Claudia de Groot en Clasineke van Steensel 
van der Aa. Beiden hebben in de bestuursvergadering aangegeven 
herkiesbaar te zijn. Met instemming van de vergadering worden beiden 
herkozen.

Hilde de Vries is nu ook gestopt met de lesroostercommissie, nadat ze 
vorig jaar uit het bestuur stapte. Ati Dijk bedankt haar en geeft een bos 
bloemen.

Eén van de jubilarissen heeft niet afgemeld, daarom is er een bos bloemen 
over. Deze wordt aan Clasineke van Steensel van der Aa gegund, vanwege 
al haar harde werken voor Frat het afgelopen jaar.

14.  Rondvraag: Geen vragen.

15.  Sluiten van de vergadering: Na het gezamenlijk zingen van het Fratlied 
bedankt Ati Dijk de aanwezigen en nodigt ze uit voor een drankje.

april 2012,
Janneke Peerdeman, notulist

Notulen Fraternitas 26 april 2012



Agenda

APRIL
Ma 1: tweede paasdag, dus geen trainingen
Do 4: kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel, Amster-
damsestraatweg 441a, pinnen is niet mogelijk
Za 6: generale repetitie Frat showt Holland, sporthal Galgenwaard
Do 11: kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel, Amster-
damsestraatweg 441a, pinnen is niet mogelijk
Za 13: NK dames 3e divisie, Reusel
Za 20: uitvoering Frat showt Holland, sporthal Galgenwaard
Wo 24: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, Bethelkerk

28 april t/m 5 mei: MEIVAKANTIE 

MEI
Do 9: hemelvaartsdag, dus geen trainingen
Za 11 & zo 12: halve finale en kwartfinale heren, Vught
Do 16: kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel, 
 Amsterdamsestraatweg 441a, pinnen is niet mogelijk.
Ma 20: tweede pinksterdag, dus geen trainingen
Za 25: regiofinale dames 5e divisie

JUNI
Za 1: districtsfinale dames 4e divisie, Beverwijk
Do 6: kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel,       
 Amsterdamsestraatweg 441a, pinnen is niet mogelijk.
Za 8: rayon individuele recreantendag, Kortenhoef
Za 8: regiofinale dames 6e divisie, Hooglanderveen
Za 15 & zo 16: NK turnen en acrogym, Ahoy Rotterdam
Za 22: districtsfinale dames 5e divisie, Hooglanderveen
Di 25: kopij voor Fratblad moet binnen zijn, kopij@fraternitas.nl

JULI
Za 6: rayon toestelfinale, Galgenwaard

14 t/m 19 juli: EYOF (http://utrecht2013.com/), diverse locaties in Utrecht

14 juli t/m 1 september: ZOMERVAKANTIE 
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