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Agenda algemene ledenvergadering
Wanneer:
Donderdag 23 april 2015
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. donderdag 24 april 2014
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen dames en
acrogym
5.
Verslag van de kascontrolecommissie
6.
Jaarverslag penningmeester
7.
Raming 2016 en Begroting 2015
8.
Benoeming kascontrolecommissie 2016
9.
Contributievaststelling
10.
Diverse jubilea:
12,5 jaar lid:		
Shanna van Steensel van der Aa
Hanke van Geffen
				Manon Witteman
25 jaar lid:		
Carlien den Uijl
40 jaar lid:		
Nel Grobben
				Cisca den Uyl
50 jaar lid:		
Joost van der Meer
60 jaar lid:		
Tineke van Schaverbeke
75 jaar lid:		
Jo Kormelink
11.
Turnhal
12.
Vertrouwenscontactpersoon
13.
Nieuw huishoudelijk reglement*
Verkiesbaar voor de functie van tweede penningmeester:
Jonneke Kuperus
Verkiesbaar voor de functie van vrijwilligerscoördinator: Mariëlle
v.d. Meer
Volgens rooster aftredend:
		
Clasineke Groenendijk (penningmeester)
herkiesbaar
		
Claudia de Groot (tweede secretaris)		
herkiesbaar
		
Joop van Raaij (algemeen bestuurslid)		
herkiesbaar
14.
Rondvraag
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vervolg Agenda ALV
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 10 april in het bezit
te zijn van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl of Humberdreef 60,
3562 HG Utrecht).
* De volledige tekst van het concept huishoudelijk reglement is te vinden
op de website: www.fraternitas.nl. Wilt u graag een exemplaar ontvangen,
neemt u dan contact op met de secretaris: Janneke Peerdeman per
telefoon: 06-39332582 of
e-mail: secretaris@fraternitas.nl.

Notulen Jaarlijkse ALV Fraternitas 24 april 2014
Aanwezigen:
Ati Dijk, Clasineke van Steensel van der Aa, Claudia de Groot, Kaylee de
Heus, Mandy de Heus, Jack de Heus, Janneke Peerdeman, Kees den Uijl,
Hilde de Vries, Ron Visser, Dhr H. Sakkers, Nel Grobben, Frans Grobben,
Brigyt Witteman, Lida Kaboord, Bapke Roodenburg, Mary OverdijkSteenbeek, Hans Overdijk, Joost van der Meer, Elze van der Meer, Jannie
Dijk, Lenny de Heus, Mariëlle van der Meer, Margreet van der Klij, Carlien
den Uijl, Jonneke Kuperus, Hester van der Rijst, Nienke van der Rijst, Eddy
van der Rijst, Annemiek van der Ploeg, Els Spierings, Marja den Uijl, Rien
den Uyl, Cisca den Uyl, Laura den Uyl.
1. Opening:
Ati opent de vergadering en gaat meteen over naar punt 2.
2. Notulen van de vorige JAV d.d. 24 april 2013
Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan
Janneke Peerdeman voor het notuleren.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Afgemeld: Irene Meertens, Joop en Ria van Raaij, Elsemiek Versteegt,
Pien van den Eijnden, Tineke van Schaverbeke-Claasen, Anne Erkelens.
Mirjam den Uijl is bevallen van een dochter: Juna.
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4. Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden
    Els vraagt zich af waarom ze niets gehoord heeft van opheffen van de  
drumfanfare. Antwoord: dit heeft wel in Fratblad en op de website
gestaan. Ze zouden zelf nog een stukje aanleveren voor Fratblad maar
dat hebben ze nooit gedaan. Er is ook geen initiatief genomen om
een afscheid te organiseren. Helaas dus ‘met stille trom’ vertrokken.
Geen opmerkingen verder over de wedstrijdverslagen.
Het jaarverslag met de bijlagen wordt goedgekeurd.
5. Verslag van de kascontrolecommissie
Kees en Peter den Uijl vormden afgelopen jaar de kascontrolecommissie.
Kees neemt het woord: de commissie heeft zich met name verbaasd
over het grote overschot dit jaar en daarom extra goed gecontroleerd.
Conclusie: de commissie adviseert décharge van het bestuur. Dit wordt
met applaus van de aanwezigen ontvangen.
6. Jaarverslag penningmeester
Clasineke van Stensel van der Aa krijgt het woord: zijn er vragen over de
balans en exploitatie 2013?
Ron Visser: waarom staan er negatieve bedragen bij ‘inschrijvingen
wedstrijden’ en ‘kleding’? Er is meer inschrijfgeld uitgegeven dan 		
binnengekomen, doordat met name de heren pas in 2014 betaald hebben
voor de wedstrijden. Fout gedrukte trainingspakken waren over en zijn
onder kostprijs verkocht. Gaat dit over nieuwe of oude kleding? Grootste
gedeelte is ‘oude’ recreatiekleding.
Jonneke Kuperus: wat voor presentjes delen jullie uit? Onder andere aan
jubilarissen. In 2013 is een voorraadje aangelegd dat het grotere bedrag
verklaart.
Clasineke: voorstel: van het overschot wordt een deel toegevoegd aan
reserve viering 125 jarig bestaan (was voorheen Grote Clubactie) omdat
we zo daadwerkelijk ergens voor sparen. -> wordt aangenomen
Joost vd Meer: Mag de uitvoering dan bij 125 jarig bestaan geld kosten? Ja
Eddy: Mogen andere activiteiten dan ook geld kosten? Nee, dit geld is
gereserveerd voor jubileum. We hebben afspraken gemaakt over de
overige activiteiten. We zoeken naar een modus om het geld zo eerlijk
mogelijk te verdelen.
7. Begroting 2013/Raming 2014
Clasineke: raming blijft een soort gokwerk, moet 1,5 jaar van te voren
gemaakt worden. Het lijkt erop dat steeds meer selecties naar
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Turn4U zullen gaan, daarom klopt nu de huidige begroting (2014) niet.
De raming is erop aangepast waardoor in 2015 de tc-vergoedingen en
zaalkosten lager beschreven staan.
Kosse Doornbos: waarom zijn in de raming 2015 naast tc-vergoeding
ook contributies zoveel lager? Clasineke: Om dezelfde reden als boven
beschreven.
8. Benoeming kascontrolecommissie
Peter den Uyl wordt bij afwezigheid aangewezen. Nel Grobben stond
afgelopen jaar reserve en treedt toe tot de commissie.
Kosse Doornbos meldt zich aan als reservelid.
9. Contributievaststelling
Voorstel van Clasineke is geen verhoging, geen indexering. Dit wordt
goedgekeurd door de vergadering.
Ati heeft vandaag in Digimembers opgezocht hoeveel leden we 		
hebben: op dit moment 629 actieve leden. Niet-actieve leden 		
waren voor Ati vandaag niet zichtbaar. Er zijn ongeveer 15-20 jongens
naar Turn4U gegaan.
Pauze
10.Diverse huldigingen en speldjes
12,5 jaar lid: Irene Meertens, helaas verhinderd
Kaylee de Heus, wordt toegesproken door Lenny de Heus
25 jaar lid: Kosse Doornbos, wordt toegesproken door Joost van der Meer
40 jaar lid: Rien den Uyl, wordt toegesproken door Joost van der Meer.
Het bestuur wil de vergadering voorstellen Rien te benoemen tot Lid
van Verdienste. Dit wordt met applaus ontvangen.
Hester van der Rijst, wordt toegesproken door Ati Dijk.
Het bestuur wil de vergadering voorstellen ook Hester te benoemen tot
Lid van Verdienste. Dit wordt met applaus ontvangen.
40 jaar lid van de KNGU (nog niet van Frat, hij was eerst lid van Irene
Bilthoven): Eddy van der Rijst, wordt toegesproken door Ati Dijk.
50 jaar lid: Ati Dijk, wordt toegesproken door Marja den Uijl.
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11. Aftredend
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Brigyt Witteman en Ati Dijk.
Beiden worden door de vergadering herkozen.
We missen nog steeds een tweede penningmeester. We dachten daar
iemand voor gevonden te hebben: Liesbeth Hetterscheidt (lid van het
damesuur). Zij heeft het echter toch te druk met het opzetten van haar
eigen bedrijf en ziet af van de bestuursfunctie. We zijn dus weer 		
zoekende.
12. Rondvraag
Kosse: stroomt nieuwe aanwas nu niet erg snel door naar Turn4U? Komt
er niet een gat tussen jonge jongetjes en oudere jongens op het 		
herenuur? Ati: ja, dat kan en is eigenlijk niet veranderd, behalve 		
dan dat de selectie nu een andere vereniging is. Verdere doorstroom
blijft hetzelfde, dus zal het gat tussen jonge en oudere herenleden zal
niet groter worden dan voorheen.
12. Sluiten van de vergadering
Na het gezamenlijk zingen van het Fratlied bedankt Ati Dijk de
aanwezigen en nodigt ze iedereen uit voor een drankje.

		

april 2014,
Janneke Peerdeman, notulist

Antje, Nienke, Iris, Doesjka, Lilo, Sam, Pam, Nicky, Sarah, Julé, Judith, Hanneke, Hester, Gabi & Irene
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Bestuurszaken
Bestuurlijk hadden we binnen Frat een relatief rustig jaar. Ware het niet
dat we ons natuurlijk bezig moeten houden met Turn4U. En daar gaan heel
veel uren en heel veel energie in zitten.
Vlak voor de JAV van 2014 geeft Liesbeth Hetterscheidt aan dat zij het toch
te druk heeft met haar werk en het niet zit zitten om toe te treden tot het
bestuur. Weer verder op zoek dus. Vanaf de zomer heeft Jonneke Kuperus
aangegeven wel tweede penningmeester te willen zijn en zij draait op
proef de laatste maanden van 2014 mee in de bestuursvergaderingen. Als
alles goed gaat zal zij toch echt toe treden tot het bestuur tijdens de JAV
van 2015.
Financieel gaat het nog steeds goed met Fraternitas. Penningmeester
Clasineke van Steensel van der Aa houdt stevig de hand op de knip, al lijkt
het aan het eind van het jaar even alsof het nog niet stevig genoeg was.
Gelukkig toch een goed resultaat.
We houden ons dit jaar bezig met het traject Sportief Coachen. Daarmee
proberen we ons (bestuur en trainers) een spiegel voor te houden over
hoe wij in de vereniging staan en omgaan met leden en ouders van leden.
Na een wat voorzichtige start is iedereen toch enthousiast en hebben we
een aantal handvatten om mee verder te gaan.
Technische zaken
Voor sommige lessen blijkt het elk jaar weer een probleem om een
trainer te vinden. Zo eentje is de les op de woensdagmiddag in de Oude
Kerkstraat. Marita Mulder neemt per januari 2014 de lessen voor haar
rekening, maar vindt uiteindelijk tegen de zomervakantie een baan en
kan niet langer doorgaan. Na de zomer volgt een wat rommelige tijd. Het
kleuteruur verhuist naar maandagmiddag, waar Nicky Corthals lesgeeft.
De overige twee uren neemt Hanke van Geffen voor haar rekening, maar
door het rooster van haar opleiding moeten de lessen een aantal weken
worden vervangen door verschillende mensen. Op donderdagmiddag in de
Oude Kerkstraat kan Anne Erkelens niet langer training geven. Deze lessen
worden overgenomen door Shanna van Steensel van der Aa en Rozemarijn
Balemans.
Dan zijn er nog de nodige wijzigingen bij de jongensuren. Het jongensuur
van Robbert den Uyl verhuist naar de woensdag achter het uur van Club8
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Extra in de zaal aan Fokkema Andrealaan. Eddy Yarally neemt dit uur nu
voor zijn rekening. Jeroen de Groot kan na de zomervakantie niet meer
lesgeven op maandagavond.
Nicky van Steensel van der Aa en Robbert den Uyl worden (tijdelijk) bereid
gevonden de lessen te vervangen. Uiteindelijk gaat Nicky alleen verder.
Opleidingen
Shanna van Steensel van der Aa en Annika van Kouterik slaagden voor KSS
II. Natascha Baars behaalde dit jaar haar diploma voor de KSS III opleiding.
Zij gaat nog verder met een applicatie Turntrainer.
Muriël Sterk, Mariëlle van der Meer en Silke Rudiger behaalden hun
jurybrevet, waardoor we dus weer 3 juryleden rijker zijn!
Activiteiten
Gedurende het seizoen waren er weer twee activiteiten voor alle 12+ers. In
juni kon iedereen zijn hoogtevrees de baas worden tijdens het beklimmen
van het indoor-hoogteparcour in Amersfoort en in november mochten de
leden zich uitleven in de Turnhal.
Het seizoen werd als vanouds afgesloten met een barbecue voor trainers
en bestuursleden. Ook dit jaar weer in de tuin van apotheek Boswijk, een
inmiddels bijna traditionele plek… Na de zomer gingen we weer van start,
dit maal zonder openingsmiddag. We kregen als bestuur de indruk dat er
steeds minder animo voor is helaas. Zo is ook de 25+ avond verdwenen.
Door de steeds lagere opkomst is het niet leuk meer dit te organiseren.
In september gingen ruim 80 kinderen mee met het jongerenkamp. Even
wennen voor de organisatie; de oude bekende locatie in Lunteren is
gesloten! Daarom werd uitgeweken naar Austerlitz, met een prachtige
ruime locatie. Volgens mij wederom een zeer geslaagd kamp.
Ondertussen liep de Grote Clubactie, maar deze was niet zo’n succes als
eerdere jaren. Toch haalden we met z’n allen nog een mooi bedrag op
waarmee we weer leuke dingen kunnen doen.
In november was de Goedheiligman te gast bij Fraternitas. Zo’n 80
kinderen verwelkomden hem met sinterklaasliedjes, spelletjes en
knutselwerk. De Pieten konden zich mooi uitleven in de gymzaal.
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Burgerlijke stand
Op 20 april is Juna Sinnige, dochter van Mirjam den Uijl en Ferry Sinnige,
geboren.
Marion Grobben (lid damesles) beviel van haar derde kind: Naomi.
16 mei is Sebastiaan Pos (lid van de herenles) getrouwd met Kris van Veen.
Een week later, 23 mei, trouwde Margot Lijnse (lid van de damesles) met
Sonja de Waal. Weer een week later, 30 mei, trouwde Carlijn van der Zee
(ook lid van de damesles) met Ronald van Randeraad.
Met vriendelijke groet,
Janneke Peerdeman
secretaris

Verhuizing van de Winterboeidreef naar de Nolenslaan
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Jaarverslag turnen dames 2014
In dit artikel leest u hoe het ‘t afgelopen jaar is gegaan bij de wedstrijden.
Wedstrijdverslag turnen dames 2014

2e voorronde divisie 3 op 11 januari 2014 in Amersfoort:
1 deelneemster
heeft
meegedaan
in de 3e divisie. Ze heeft
In dit artikel leest u(Loïs
hoe hetHuijsmans)
‘t afgelopen jaar
is gegaan
bij de wedstrijden.
met
een
14e
plaats
een
goed
resultaat
behaald.
e
2 voorronde divisie 3 op 11 januari 2014 in Amersfoort:
1 deelneemster (Loïs Huijsmans) heeft meegedaan in de 3e divisie. Ze heeft met een 14e plaats een goed
1e voorronde divisie 4-5-6-7 +resultaat
D1 opbehaald.
18 januari 2014 in Amersfoort:

311edeelneemsters
en maar liefst 14 medailles gingen er mee naar huis.
voorronde divisie 4-5-6-7 + D1 op 18 januari 2014 in Amersfoort:
31 deelneemsters en maar liefst 14 medailles gingen er mee naar huis.
Categorie
Goud
Zilver
Brons

Senior F
Junior G
Jeugd H
Jeugd G
Pupil 2 D1
Pupil 1 D1
Instap D1

Shanna v Steensel vd Aa Breza Witmond
Brittany Boonstra
Melinda Cirkel
Femke de Groot
Nina Caverlé

Alexandra Bloemsma

Gina Goderie
Lisa Miltenburg

4/5e plaats medaille
e
Lisah van Dam (5 )
e

Franka Arnold Bik (4 )

Tinker Hogenbirk
Ricky Kuipers
Izabela Groenewegen

1e voorronde divisie 5-6-7e divisie D2+D3 op 1 februari 2014 in Woerden:
17 deelneemsters en 3 medailles gewonnen.
1eClaire
voorronde
divisie 5-6-7e divisie D2+D3 op 1 februari 2014 in Woerden:
Arbouw won goud in de categorie pupil 1 D2 en Lena Receveur won het brons in diezelfde categorie.
17Naomi
deelneemsters
3 categorie
medailles
Gerritse eindigdeen
in de
pupil gewonnen.
2 D3 op een 3e plaats.

Claire Arbouw won goud in de categorie pupil 1 D2 en Lena Receveur won
Club Team wedstrijden op 1 maart 2014 in Amsterdam.
het
in twee
diezelfde
categorie.
Metbrons
maar liefst
seniorenteams
op niveau D deelgenomen aan de club teamwedstrijden. Het team
bestaande
uit
Amber
Schouten,
Puk
Bos,
Wollaars, pupil
Laura den
Uijl en
Kuperus
is geëindigd
Naomi Gerritse
eindigde
in
deSofie
categorie
2 D3
opJonneke
een 3e
plaats.
e

op een 9 plaats met een puntentotaal van 123,042.
Het andere team bestaande uit Lizette van der Wal, Manon Witteman, Puck Janssen en Anne Spruit had
Club
Team wedstrijden
op 1 maart
2014
in Amsterdam.
een puntentotaal
van 124,708 behaald
en eindigde
hiermee
op een 8e plaats. Beide teams waren dus zeker
aan
elkaar
gewaagd!
Met maar liefst twee seniorenteams op niveau D deelgenomen aan de club

teamwedstrijden.
Het+ D1
team
2e voorronde divisie 4-5-6-7
op 8 maart 2014 in Amersfoort:
21 deelneemsters
keer en Schouten,
11 medailles gewonnen.
bestaande
uit dit
Amber
Puk Bos, Sofie Wollaars, Laura den Uijl en
Categorie
Goud
Zilver
Brons
4/5e plaats medaille
Jonneke
Kuperus
is geëindigd op een 9e plaats
met een puntentotaal
van
Senior D
Manon Witteman
Lizette van der Wal
123,042.
Junior E
Robyn Oversier
Junior G
Jeugd F

Gina Goderie

Brittany Boonstra

Keetje Bos

Het
andere
team bestaande uit Lizette van der Wal, Manon Witteman,
Jeugd
G
Femke de Groot (5e)
Puck
Janssen
en Anne SpruitMia
had
Jeugd1
D1
Sineen puntentotaal van 124,708 behaald
D1
Alexandra Bloemsma
Pleun
Veringa Beide Bloeme
enInstap
eindigde
hiermee
op een 8e
plaats.
teamsBalemans
waren dus zeker aan
e
elkaar
gewaagd!
2 voorronde divisie 5-6-7 D2+D3 op 15 maart 2014 in Breukelen:
17 deelneemsters en 6 medailles gewonnen.
Categorie
Goud
Zilver
Jeugd1 D3
Sarah de Kruijff
Pupil 2 D3
Naomi Gerritse

Brons
Floor Arbouw

4/5e plaats medaille

Franka Teekens (5e)
Marit Prins (4e) +
Maud Aalbers (5e)

3e voorronde divisie 4-5-6-7 + D1 op 29 maart 2014 in Amersfoort:
21 deelneemsters waarvan er 6 met een medaille naar huis zijn gegaan.
In de categorie Senior D werd Manon Witteman 3e, bij senior E behaalde Dominique Vos een 4e plaats, bij
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bestaande uit Amber Schouten, Puk Bos, Sofie Wollaars, Laura den Uijl en Jonneke Kuperus is geëindigd
op een 9e plaats met een puntentotaal van 123,042.
Het andere team bestaande uit Lizette van der Wal, Manon Witteman, Puck Janssen en Anne Spruit had
een puntentotaal van 124,708 behaald en eindigde hiermee op een 8e plaats. Beide teams waren dus zeker
aanvoorronde
elkaar gewaagd!
2e
divisie 4-5-6-7 + D1 op 8 maart 2014 in Amersfoort:
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212e deelneemsters
dit +keer
11 medailles
gewonnen.
voorronde divisie 4-5-6-7
D1 open
8 maart
2014 in Amersfoort:
21 deelneemsters dit keer en 11 medailles gewonnen.
Categorie
Goud
Zilver
Senior D
Manon Witteman
Junior E
Junior G
Gina Goderie
Brittany Boonstra
Jeugd F
Jeugd G
Jeugd1 D1
Mia Sin
Instap D1
Alexandra Bloemsma Pleun Veringa

Brons
Robyn Oversier
Keetje Bos

4/5e plaats medaille

Lizette van der Wal

Femke de Groot (5e)

Bloeme Balemans

2e voorronde divisie 5-6-7 D2+D3 op 15 maart 2014 in Breukelen:
17 deelneemsters en 6 medailles gewonnen.
Categorie
Goud
Zilver
Brons
Jeugd1 D3
Sarah de Kruijff
Floor Arbouw
Pupil 2 D3
Naomi Gerritse

4/5e plaats medaille

Franka Teekens (5e)
Marit Prins (4e) +
Maud Aalbers (5e)

3e voorronde divisie 4-5-6-7 + D1 op 29 maart 2014 in Amersfoort:

21 voorronde
deelneemsters waarvan
6 met een+medaille
zijn gegaan.
3e
divisieer4-5-6-7
D1 opnaar
29 huis
maart
2014 in Amersfoort:
e
de categorie Senior D werd
Manon Witteman
bij senior
E behaalde
Dominique
Vos een
4e plaats, bij
21In deelneemsters
waarvan
er 6 met3 ,een
medaille
naar
huis zijn
gegaan.
In de categorie Senior D werd Manon Witteman 3e, bij senior E behaalde
Dominique Vos een 4e plaats, bij senior F werd Joana Dijkstra 4e. Bij Junior
F werd Mandy de Heus 5e , bij Jeugd H werd Melinda Cirkel 1e en bij de
categorie Pupil1 D1 werd Roemer Mulder 5e.

Voor de regiofinale divisie 4 op 12 april 2014 waren 14 deelneemsters
geselecteerd.
De 14 geselecteerden waren voor de categorie Senior D: Puck Janssen,
Lizette van der Wal, Anne Spruit en Manon Witteman (zij zat helaas in het
buitenland op de finaledag) waardoor er voor Laura den Uijl een plekje vrij
kwam om deel te nemen. Voor de categorie Pupil 1 D1: Roemer Mulder,
Julia Adelaar en Ricky Kuipers. Verder kwam Mia Sin uit in de categorie
Jeugd D1 en in de categorie pupillen 2 D1 Nina Caverlé en Tinker Hogenbirk.
Verder mochten de instappers D1: Pleun Veringa, Alexandra Bloemsma,
BloemeBalemans en Izabela Groenewegen ook meedoen.
Roemer Mulder en Mia Sin hebben zich uiteindelijk geplaatst voor de
districtsfinale op 17 mei 2014 in Beverwijk.
Districtsfinale 4e divisie op 17 mei 2014 in Beverwijk:
Mia is 18e geworden met een puntentotaal van 46.775 en Roemer is
geëindigd op een 11e plaats met een
puntentotaal van 52.375.
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Regiofinale divisie 5 op 24 mei 2014 in Amsterdam:
De geselecteerden waren Claire Arbouw (12e plaats), Femke de Groot (23e
plaats), Mandy de Heus (22e plaats) en Dominique Vos (3e plaats!).
Dominique heeft zich geplaatst voor de districtsfinale op 14 juni 2014.
Voor de regio finale divisie 6 & D3 op 7 juni in Amsterdam waren 18
deelneemsters geselecteerd.
De 18 geselecteerden waren in de categorie pupil 2 D3: Naomi Gerritse,
Marit Prinsen, Maud Aalbers en Vera Simons. In de categorie Jeugd H:
Melinda Cirkel, Lisa Miltenburg, Isis Rijnsburger en Franka Arnold Bik. In
de categorie Junior G kwamen Brittany Boonstra en Gina Goderie uit en
in de categorie Senior F Breza Witmond, Joana Dijkstra, Lisah van Dam en
Shanna van Steensel van der Aa.
Naomi Gerritse eindigde als regiokampioene op de 1e plaats! Verder
behaalde Melinda Cirkel een 2e plaats, Brittany Boonstra eindigde op een
4e plaats en Desirée Bunschoten behaalde een 5e plaats.
Individuele recreantendag op 14 juni 2014 in Amersfoort:
In totaal hadden we 76 deelneemsters op deze recreantendag. De
volgende deelneemsters zijn in de prijzen gevallen:
Kabouters:		
			
Pré-instap 2 nivo 4:
Instap nivo 3:		
			
Pupil 1 nivo 3:		
Pupil 2 nivo 2:		

Mariken Dijkink 2e plaats
Sara Abbasian Amin 3e plaats
Svana Verwijnen 1e plaats
Soukaina Asaksak 1e plaats
Jikke Dijkink 3e plaats
Jill van Leeuwen 3e plaats
Siena Rowe 3e plaats

Districtsfinale 5e divisie op 14 juni 2014 in Amsterdam:
Dominique Vos mocht als enige deelnemen aan de divisie 5 districtsfinale.
Met een puntentotaal van 43,083 is ze netjes op een 14e plaats geëindigd.
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Jaarverslag turnen dames 2014
Toestelfinale op 28 juni 2014 in Utrecht met 52 deelneemsters waarvan 29
voor
3 toestellen,
12 voor
2 met 52 deelneemsters waarvan 29 voor 3 toestellen, 12
Toestelfinale
op 28 juni 2014
in Utrecht
2
toestellen en 11 voor 1 toestelvoor
geselecteerd:
toestellen en 11 voor 1 toestel geselecteerd:
Sprong
Brug
Alexandra Bloemsma (3e) Pleun Veringa (1e)

Balk

Vloer

Alexandra Bloemsma (1 )

e

Izabela Groenewegen

Nina Caverlé (2e)
Tinker Hogenbirk (3e)
Sarah de Kruijff (3e)

Bloeme Balemans (3e)
Lena Receveur (1e)
Claire Arbouw (3e)

Pleun Veringa (3e)
Claire Arbouw (1e)
Desirée Bunschoten

Roemer Mulder (2e)
Naomi Gerritse (2e)
Vera Simons (1e)
Franka Arnold Bik (3e)
Lisa Miltenburg (1e)
Brittany Boonstra (1e)
Iris Klinkenberg (2e)
Manon Witteman (2e)
e
e
Shanna v Steensel vd Aa(3 ) Puck Janssen (3 )
Puck Janssen (2e)
Lizette van der Wal (3e)

Tinker Hogenbirk (3e)
Sarah de Kruijff (3e)
Robyn Oversier (3e)
Naomi Gerritse (1e)
Melinda Cirkel (1e)
Chaja Joseph (2e)
Mandy de Heus (2e)
Brittany Boonstra (2e)
Iris Klinkenberg (3e)

Roemer Mulder (3e)
Marit Prinsen (2e)
Femke de Groot (2e)
Lisa Miltenburg (1e)
Dominique Vos (3e)
Loïs Huijsmans (2e)
Joana Dijkstra (1e)
Manon Witteman (1e)

e

(2 )

Izabela Groenewegen (2e)
Merlé Dokter (1e)
Nina Caverlé (1e)
(2e)
Floor Arbouw (1e)
Vera Simons (2e)
Melinda Cirkel (1e)
Dominique Vos (2e)
Gina Goderie (1e)
Brittany Boonstra (2e)
Lisah van Dam (1e)
Joana Dijkstra (2e)

e

Shanna v Steensel vd Aa (1 )
e

Manon Witteman (2 )

Een klein weetje:

In het jaar 2011: 22 medailles, 2012: 40 medailles, 2013: 40 medailles en nu in 2014 maar liefst 55

Een
klein weetje:
medailles gehaald!!
In het jaar 2011: 22 medailles, 2012: 40 medailles, 2013: 40 medailles en nu in
Regio maar
Springwedstrijden
2014
liefst 55 op 1 november 2014 in Woerden:
In totaal hebben we 18 prijzen gewonnen op de verschillende onderdelen waaronder kastmedailles gehaald!!
minitramp,
minitramp en lange mat.

Regio Springwedstrijden op 1 november 2014 in Woerden:
Kast-minitramp springen
Minitramp
Lange mat
In
totaal hebben we 18 prijzen
gewonnen op de verschillende
onderdelen
2x goud
1x goud
2x goud
waaronder
kast-minitramp,
3x zilver
4x zilver
2x zilver
1x brons
1x brons
2x brons
minitramp
en lange mat.
Rayon teamwedstrijden op 23 november 2014 in Amersfoort:

Kast-minitramp
springen
Minitramp		
mat Gerritse
In de categorie jeugd D2
heeft het team bestaande
uit: Marit Prinsen, MaudLange
Aalbers, Naomi
e
en
Vera
Simons
een
2
plaats
behaald.
Het
team
2x goud			1x goud			2x goud in de
categorie supplement H: Desirée Bunschoten, Floor Arbouw,
3x zilver			
4x zilver		
2x zilver
Fouzia Lakhoirdi, Lisa Miltenburg en Julia Larsson is als 1e
1x brons			
1x brons		
2x Bik,
brons
geëindigd.
Het team met Franka Arnold
Franka Teekens,

Isis Rijnsburger en Sarah de Kruijff eindigde op een 2e plaats.
In de categorie supplement F deden ook twee teams mee. Het team bestaande uit: Femke de Groot,
Rayon teamwedstrijden op 23 november 2014 ein Amersfoort:
Gina Goderie, Mandy de Heus en Melinda Cirkel behaalde een 2 prijs. Het team bestaande uit:
In
de categorie
jeugd
D2 heeft
het team
bestaande
uit:van
Marit
Prinsen,
Aurora
Sterck, Brittany
Boonstra,
Joana Dijkstra,
Lisah van
Dam en Shanna
Steensel
van der Aa
e Naomi Gerritse en Vera Simons een 2e plaats behaald. Het
Maud
Aalbers,
eindigde op een 3 plaats

team in de categorie supplement H: Desirée Bunschoten, Floor Arbouw,
Fouzia Lakhoirdi, Lisa Miltenburg en Julia Larsson is als 1e geëindigd. Het
14
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team met Franka Arnold Bik, Franka Teekens, Isis Rijnsburger en Sarah de
Kruijff eindigde op een 2e plaats.
In de categorie supplement F deden ook twee teams mee. Het team
bestaande uit: Femke de Groot, Gina Goderie, Mandy de Heus en Melinda
Cirkel behaalde een 2e prijs. Het team bestaande uit: Aurora Sterck,
Brittany Boonstra, Joana Dijkstra, Lisah van Dam en Shanna van Steensel
van der Aa eindigde op een 3e plaats.
Onderlinge wedstrijden op 13 december 2014 van Fraternitas
Hieronder het overzicht van de uitslagen van de onderlinge wedstrijden:
Onderlinge wedstrijden op 13 december 2014 van Fraternitas
Hieronder het overzicht van de uitslagen van de onderlinge wedstrijden:
Categorie
1e plaats
2e plaats
Kabouter/pré instap (nivo 5)
Juul de Vree
Cathelijne Duinstra
Kabouter/pré instap (nivo 4)
Merel van Hoepen Laureen van Os
Kabouter/pré instap (nivo 2)
Hanna vd Pool
Mariken Dijkink
Kabouter (nivo 3)
Joany van Leeuwen Lysanne vd Heijden
Pré instap (nivo 3)
Chloe Swier
Myrthe de Jeu
Instap (nivo 3)
Dilara van Haren
Ariane Elkenbracht
Instap/pupil 1 (nivo 4/5)
Nikki de Beer
Lieve Jentjes
Pupil 1/2 (nivo 3)
Hilde Buurke
Alina Boulaayoun
Pupil 1/2 (nivo 1)
Myrthe Boxman
Deveney Mackaay
Instap/pupil 1 (nivo 2)
Puck v/d Brink
Eline Tober
Pupil 2 (nivo 2)
Naame Akdeniz
Jill van Leeuwen
Jeugd1/jeugd2/junior (nivo 2/1) Britt vd Horst
Jitta Vroonhof
Jeugd1/jeugd2/junior (F)
Chaja Joseph
Suzanne Wijffels
Jeugd1/jeugd2/junior/senior (I) Roos Leenhouts
Elf van Dijk

3e plaats
Loulou Mooi
Inuk Rowe
Sara Abbasian Amin
Floortje Pieterse
Lena de Nas
Daphne Disselkoen
Veerle Vulink
Amy Verhoeven
Rosa Kruin
Sophie Gort
Puck Thijsen
Lara Samuels
Juno Westerhof
Eva Silvestri

Jongens (nivo 15)

Sape van der Woude

Meisjes/dames selectie:
Categorie
Kabouter D3/pré instap D2
Instap D2/pupil1 D2
Pupil2 D2/Jeugd1 D2
Jeugd 2 H
Junior F / Junior G
Senior F
instap D1
Pupil 1 D1
Pupil 1 N3/Pupil2 N3
Pupil 2 D1
Jeugd1 D1
Jeugd 2 F
Junior E
Senior D

Krijn Scheepers
1e plaats
Cloe Doueiri

Marijn Knol

2e plaats
Lauren Zeimen
Sterre Lieke Mooijman Jikke Dijkink
Naomi Gerritse
Claire Arbouw
Desirée Bunschoten Fouzia Lakhoirdi
Lisa Miltenburg
Melinda Cirkel
Joana Dijkstra
Shanna v Steensel vd Aa
Fiene ten Seldam
Juul Siahaya
Pleun Veringa
Alexandra Bloemsma
Loïs Huijsmans
Mariëlle Wallenburg
Roemer Mulder
Ricky Kuipers
Nina Caverlé
Tinker Hogenbirk
Annick Dietz
Mia Sin
Robyn Oversier
Manon Witteman
Puck Janssen

3e plaats
Bloem van Dijk
Nori Visser
Marit Prinsen
Floor Arbouw
Gina Goderie
Iris Klinkenberg
Nika Miltenburg
Merlé Dokter
Izabela Groenewegen
Julia Adelaar
Keetje Bos
Anne Spruit

De wisselbekers van de meisjes/dames zijn gewonnen in volgende leeftijdscategorieën:
Jeugd:
Annick Dietz
Junior:
Robyn Oversier (dit is de 2e keer voor Robyn, dus Robyn mag de beker houden)
Senior:
Manon Witteman (dit is de 3e keer, dus Manon mag deze beker ook houden)
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De wisselbekers van de meisjes/dames zijn gewonnen in volgende
leeftijdscategorieën:
Jeugd:		
Annick Dietz
Junior:		
Robyn Oversier (dit is de 2e keer voor Robyn, dus Robyn
		
mag de beker houden)
Senior:		
Manon Witteman (dit is de 3e keer, dus Manon mag deze
		
beker ook houden)
De Jan de Jager beker mag dit jaar bij Hilde Buurke op de
schoorsteenmantel staan.
Cisca den Uyl

Antje, Nienke en Iris

Jeugd 2 D2
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Wedstrijdverslag acrogym 2014
De dames van de acro beginnen het seizoen met een voorronde, kort
daarop gevolgd door de district finale. Na deze 2 districtwedstrijden volgt
eventueel de doorstroom naar de ½ landelijke finale en de landelijke finale.
De doorstroming voor de ½ en de landelijke finale wordt bepaald aan de
hand van de hoeveelheid teams per categorie en het punten aantal (het
cijfer).
Naast de plaatsingwedstrijden hebben de acro meiden dit jaar ook
meegedaan aan de Open Kampioenschappen West Nederland (OKWN).
Hoogte punten 2014:
1e plaastingswedstrijd 8 februari
•
Jildau Haberkiewicz en Gabi Hofstra –dames duo Pupil worden 4e
•
Martine van der Pas en Anke Hardeveld – dames duo op E nivo
worden 4e
2e plaatsingswedstrijd 15 maart
•
Maureen Spit, Judith van Tol en Julé van Gendt – dames trio C nivo,
•
Nicky Corthals, Sarah Dirksen en Pam Delissen– dames trio C nivo,
•
Martine van der Pas en Anke Hardeveld – dames duo E nivo.
Deze teams haalden voldoende punten om door te stromen naar
de ½ landelijke finale.
OKWN 29 en 30 maart
De meiden van de selectie hebben mee gedraaid met de wedstrijden.
Helaas is er niemand in de prijzen gevallen. Daarnaast hebben we
meegedaan met de demonstratiewedstrijden op zaterdagavond. Hieraan
deden ook een aantal leden van de recreatie mee.
•
Met de demonstratie wedstrijd zijn we 5e geworden
½ landelijke finale 10 + 11 mei
•
Maureen Spit, Judith van Tol en Julé van Gendt, Nicky Corthals,
Sarah Dirksen en Pam Delissen, draaiden een goede wedstrijd maar
haalden onvonvoldoende punten om door te mogen naar het NK.
•
Martine van der Pas en Anke Hardeveld haalden wel voldoende
punten voor het NK, helaas stonden ze reserve en konden ze niet
meedoen.
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Wedstrijdverslag acrogym 2014
Onderlinge acro wedstrijden:
Ook dit jaar hebben de dames en heren van de acro in 3 categorieën aan de
onderlinge wedstrijden mee gedaan.
Recreatie:
1e
E en D nivo : 1e
C nivo: 		
1e
			

Judith, Julé en Hanneke
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Myrthe Boxman en Belen Cats.
Qvinny Leemans en Jildau Haberkiewicz.
Hanneke Veldhuizen, Judith van Tol en
Julé van Gendt, zij winnen ook de wisselbeker.

Er is weer ruimte o
adverteren
Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KA
GROO

Maar ook iets kleine

Interesse?

Adverteren?

Neem contact op met F

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

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

Apotheker

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over g
19

- Wij bezorgen bij u thuis

Financiëel verslag Fraternitas 2014
Begroting

Baten
Contributies
Donaties
Adverteerders
Wedstrijden inschrijfgeld
Deelnemersgeld kampen
Subsidie gemeente
Grote Club Actie
Opbrengst verkoop kleding
Rente
Overige baten

2014
€

150.000
500
500
0
4.500
6.000
6.000
500
500
0
168.500

Lasten
TC vergoedingen
TC Reis- en verblijfkosten
TC Trainingen/Cursussen
TC Algemene kosten
Zaalhuur
Huur vergaderruimte
Feesten
Kampen
Jongerenactiviteiten
Assistentendag
Presentjes
Administratiekosten derden
Toestellen
Wedstrijden
Kosten uitvoering
Fratblad
Drukwerk algemeen
Abonnementen/Contributies
Afschrijving dubieuze
debiteuren
Afschrijvingen
Overige algemene kosten
Bankkosten e.d.

Resultaat

(Baten -/- Lasten)
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Exploitatie Exploitatie
2013
2014
€
118.078
295
330
99
3.960
3.831
4.074
-2.594
683
900
129.657

50.000
1.500
1.500
750
45.000
3.000
1.000
1.000
500
100
1.000
12.000
1.000
1.000
0
5.000
500
13.000

€
32.979
1.476
694
219
38.104
2.422
529
4.232
139
360
615
8.770
483
1.301
0
3.278
0
10.476

0
3.000
1.000
1.000
142.850

0
2.419
478
553
109.525

25.650

20.131

€

€

Begroting

2015
€

135.796
300
330
-274
1.360
4.624
5.222
-63
757
0
148.052
€

130.000
500
500
0
1.500
4.000
5.000
100
800
0
142.400
€

42.780
967
1.227
529
43.305
1.926
316
1.360
67
250
2.353
11.636
116
1.563
514
4.173
0
11.784

35.000
1.500
1.500
750
45.000
3.000
1.000
2.000
500
250
1.000
12.000
1.000
1.500
0
5.000
500
13.000

begroting

2016
€
110.000
300
350
0
4.000
1.000
4.000
100
800
0
120.550
€
30.000
1.500
1.300
500
40.000
3.000
1.000
1.000
500
500
1.000
10.000
5.000
1.500
0
4.000
500
11.000

129.171

0
3.000
1.000
1.000
129.500

118.050

18.880

12.900

2.500

0
3.043
476
785

0
4.000
1.000
750

Balans 2014
Balans 2014
31-12-2014
Materiële vaste activa

Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

€
3.333
6.536
1.592
108.221
119.682

31-12-2013
€
5.751 Vermogen

Reserve viering 125 jarig
8.446 bestaan
3.485 Overige passiva
78.288 Resultaat boekjaar
95.970

31-12-2014 31-12-2013
€
€
73.551

59.671

17.237
8.763

20.131

12.237
5.182
18.880

119.682

95.970

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen gezien het positieve resultaat in 2014.
Het bestuur stelt tevens voor het resultaat van 2014 deels toe te voegen aan het vermogen met een bedrag
van € 12.500,-.
Het restant a €7631 aan de reservering voor het 125 jarig bestaan.
De resultatenrekening laat een negatief resultaat zien bij de kledingverkoop. Dat is verklaarbaar doordat het
bestuur er in samenspraak met de trainers voor gekozen heeft uniformiteit in de kleding van deze
herkenbaarheid vergroot en de uitstraling professioneler

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen gezien het positieve
resultaat in 2014.
Het bestuur stelt tevens voor het resultaat van 2014 deels toe te voegen
aan het vermogen met een bedrag van € 12.500,-.
Het restant a € 7631,- aan de reservering voor het 125 jarig
bestaan.
De resultatenrekening laat een negatief resultaat zien
bij de kledingverkoop. Dat is verklaarbaar doordat het
bestuur er in samenspraak met de trainers voor gekozen
heeft uniformiteit in de kleding van deze herkenbaarheid
vergroot en de uitstraling professioneler.

Sam, Doesjka & Lilo
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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.

Van het bestuur
FRATLIED

Inmiddels is de jaarwisseling achter de rug en maakt de lente haar
Fraternitas staat voor gezond bewegen
opkomst.
Voor mij is dit ook een jaar met een nieuwe uitdaging,
Dat is goed voor iedereen.
verenigde
ons
allen
omdatFraternitas
ik de functie
van
tweede
penningmeester op mij zal nemen.
Gymmen doe je niet alleen.
Zelf ben
ikeen
ooit
alsvoor
klein
meisje
bij Hester begonnen en inmiddels
Frat,
naam
sport
en vriendschap
Want dat is
onshet
ideaal.
ben ik beland
op
damesuur
van Rien. Altijd heb ik erg genoten
Met elkaar gezond bewegen
Frat uitdagende
is van ons allemaal.
van deze
sport. En ik vind het heel fijn dat ik nu op deze
manier een steentje kan bijdragen.
Bij deze wil ik iedereen van harte uitnodigen voor de
Jaarvergadering van Fraternitas. Deze zal plaatsvinden op
donderdag 23 april a.s. om 20:15 uur.
Zet dit vast in je agenda! Graag tot dan!
Jonneke Kuperus, kandidaat tweede penningmeester
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1e voorwedstrijd keuze en D1 in A’foort op 31-01-2014
Vanwege het vele aantal deelnemers voor deze wedstrijdgroep zijn er dit
jaar 3 voorwedstrijden georganiseerd. Elke deelnemer neemt aan 2 van
deze 3 wedstrijden deel.
Op 31 januari was de 1e voorwedstrijd. Vanuit de C-selectie deden hier alle
jeugd2 H, junioren G en junioren F aan mee.
Isis, Gina, Lisa en Brittany (junior G) mochten de wedstrijddag aftrappen
in de 1e ronde. De meiden hebben op alle toestellen keurig strakke en
constante oefeningen laten zien.
Isis was de hele week ziek geweest. Daardoor ging haar brug niet helemaal
zoals we gehoopt hadden. Op de andere toestelen heeft ze dit weer
ruimschoots goed gemaakt met nette oefeningen. Ondanks dat ze niet
helemaal fit was, toch nog een heel knappe wedstrijd gedraaid!
Lisa heeft heel
constant gedraaid,
door een wiebel op de
balk, miste ze helaas
een eis. Maar verder
zag alles er keurig uit.
Brittany liet
een prachtige
brugoefening zien met
een mooie kip naar
de hoge ligger. En
Gina had een mooie
vloeroefening met
voor het eerste een
salto voorover tot
stand. Isis werd 13e,
Lisa greep net naaste
de medailles met een
5e plaats, Gina werd
heel netjes 3e en
Brittany mocht zelfs
goud mee naar huis
nemen.

Lisa Miltenburg op vloer tijdens 1e voorwedstrijd Amersfoort
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1e voorwedstrijd keuze en D1 in A’foort op 31-01-2014
In ronde 3 was het de beurt aan Mandy, Femke en Melinda (junior F). Voor
Femke was het dit jaar weer een nivo hoger meedraaien. En Melinda is
vanuit de 6e divisie gepromoveerd naar de 5e divisie, waardoor ze zelfs 2
nivo’s hoger is gaan meedoen. Mandy is het 2e jaar junior.
Ook deze meiden hebben nette oefeningen laten zien.
Femke moest hard op haar tanden bijten bij de brug, want ze had een
mega blaar gedraaid in de week voor de wedstrijd. Maar ondanks de blaar
heeft ze een keurige oefening laten zien.
Mandy oefent in de trainingen steeds keihard op de handstand doorrol op
de balk. Op wedstrijden wilde het tot nog toe steeds niet lukken. En deze
wedstrijd lukte dit eidelijk voor het eerst! Knap gedaan.
Melinda had in de week voor de wedstrijden eindelijk de kip op de brug
onder de knie. Met inturnen ging de kip perfect. Op de wedstrijd zelf lukte
hij helaas op een haar na niet. Toch knap gedaan. Op de volgende wedstrijd
gaat de kip zeker weten wel lukken! Verder heeft Melinda een geweldige
sprong laten zien en een mooie radslag op de balk.
Uit een deelnemersveld van 24 werd Mandy heel netjes 12e, Femke 8e en
Melinda mocht met een mooie zilveren medaille naar huis.
Fouzia Lakhoirdi op vloer tijdens de 1e voorwedstrijd Amersfoort
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1e voorwedstrijd keuze en D1 in A’foort op 31-01-2014
In de laatste ronde mochten de jeugd1 H meiden laten zien wat ze konden:
Desiree, Floor, Franka T. Franka AB, Sarah, Fouzia en Julia. Voor Fouzia
was het haar eerste wedstrijd. Ondanks dat het ophurken op de brug
niet lukte, heeft ze verder hele nette oefeningen laten zien. Desiree heeft
van de brug voor het eerst een salto af laten zien en ook een salto op
de vloer. De andere meiden kozen voor wat zekerheid en vertrouwen
door strakke oefeningen te laten zien. Sprong blijft voor een aantal een
spannend toestel. Voor het eerst met een plank over de pegasus springen
is best lastig. Helaas lukte de eerste sprong bij Julia niet. En omdat het
gemiddelde van 2 sprongen telt, zak je dan al snel weg in de eindscore.
Gelukkig liet ze zich niet kennen en sprong ze de 2e keer wel netjes over de
pegasus heen. Al met al hebben de meiden heel netjes gedraaid.
Julia werd 25e, Fouzia 15e, Franka T. 11e, Sarah 10e en Floor 7e. Franka AB
ging met een medaille naar huis voor de 4e plaats en Desiree mocht een
bronzen medaille omhangen.

2 keer 3e plaats
Zaterdag 13 december waren de onderlinge wedstrijden. Het was echt een
superleuke dag en ik was meer dan
tevreden over mijn meiden!
Toen ik de maandag erna de
uitslagen erbij pakte om de
diploma’s te schrijven, ontdekte ik
iets. Ik zag dat in ronde 3 niet alleen
Lena een derde plaats had, maar
dat Lude precies dezelfde eindscore
had. Lude had dus naast Lena op
de 3e plaats moeten staan! Na even
wat geregel, kon ik de maandag
na de kerstvakantie ook Lude een
prachtige medaille omhangen!
Lude en Lena, gefeliciteerd! Ik ben
supertrots op jullie!
Groetjes, Anne
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Voorwedstrijd D2 en D3 te Wilnis op 7 februari 2015
Op zaterdag 7 februari was de eerste voorwedstrijd voor de
voorgeschreven oefenstof D2 en D3 in Wilnis.
In de ochtend was het de beurt aan de pre-instappers Sarah, Lauren,
Bloem, Liselotte en Cloe de jongste categorie voor wedstrijdturnen
binnen ons rayon. Voor hen was dit de allereerste wedstrijd in de
regio ooit. Superspannend natuurlijk! Maar heel goed om al eens wat
wedstrijdervaring op te doen. Het deelnemersveld was groot: er deden
35 meisjes mee in de pre-instap D2 categorie uit Utrecht en omstreken.
Tijdens de jong talententraining op vrijdag hebben we keihard geoefend
met de meiden om de oefening aan te leren en te perfectioneren. Dat er
veel meisjes mee zouden doen, wisten we. We zouden ook niet voor een
medaille strijden, maar er vooral een heel gezellige ochtend van maken.
En dat was het zeker! De meiden hebben laten zien wat ze konden, elkaar
heel hard aangemoedigd en vooral ook veel plezier gehad met elkaar.
Ik denk dat de meiden veel geleerd hebben. En met resultaat, want de
uitslagen waren hartstikke netjes: Sarah werd 22e, Liselotte werd 14e,
Bloem werd 9e, Lauren werd 7e en Cloe mocht zelfs een medaille in
ontvangst nemen voor een 5e plaats. Knap gedaan meiden!

Pre instappers: Sarah, Lauren, Liselotte, Cloe en Bloem

In ronde 3 was het de beurt aan instapper Zoe en pupil1 Gesa, Jikke en
Sterre Lieke. Voor Zoe en Jikke was dit ook hun eerste rayon wedstrijd.
Ook deze meiden hebben hard hun best gedaan. Hier en daar nog wel wat
foutjes en slordigheden. Hier kunnen we nog wat in gaan verbeteren voor
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Voorwedstrijd D2 en D3 te Wilnis op 7 februari 2015
de volgende wedstrijd.
Gesa, Jikke en Sterre Lieke lieten allen een heel strakke brugoefening zien
met een heel mooie hoekhang na het duikelen aan de lage ligger, echte
krachtpatsers!
Bij balk was de handstand stiekem best wel spannend om te doen. De
voetjes bleven nog een beetje op 9 uur hangen. En helaas gingen de rollen
er ook vanaf. Sprong ging weer heel netjes.
En bij vloer waren er wat kleine schoonheidsfoutjes die de volgende keer
zeker wel zullen gaan lukken.
Maar ook deze meiden hebben het heel netjes gedaan: Zoe werd 33e bij de
instapcategorie. Bij de pupil1 D2 werd Sterre Lieke 14e, Gesa 12e en Jikke
heel knap 6e.

Sterre, Lieke, Jikke, Gesa, Zoë (instap en pupil1)

In de laatste ronde mochten de pupillen2 D2 in actie komen. Lena, Claire
en Joik mochten de dag afsluiten. Ook voor Joik was het haar allereerste
wedstrijd dit jaar. Heel knap hoe Joik vanaf de zomervakantie hard heeft
getraind om mee te kunnen komen in dit nivo! Claire heeft helaas een
aantal weken wat rustiger aan moeten doen vanwege een knieblessure.
Daardoor heeft ze zich niet helemaal volledig kunnen voorbereiden op de
wedstrijd, maar ondanks de blessure toch goed mee kunnen doen aan de
wedstrijd gelukkig. Lena heeft een topwedstrijd gedraaid.
Bij brug lukte het ophurken op de lage ligger helaas niet zelf bij Claire en
Joik, en dat kost helaas punten. Lena had een erg nette oefening.
Balk ging bij alle meiden heel netjes. Lena en Joik bleven er zelf met de rol
op!
Sprong ging ook heel goed. Voor Joik nog wel even spannend om goed
over de kast te komen. Maar met een goede harde aanloop kwam ook
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Joik er heel netjes overheen. Ook de vloer ging prima. Hier zullen we
nog wat meer aan een nette overslag moeten gaan werken. Maar de
bruggetjes met halve draai tot ligsteun zagen er erg netjes uit!
Joik werd uiteindelijk heel netjes 12e, Claire werd 11e en Lena mocht een
medaille in ontvangst nemen voor een 4e plaats.
Lena, Claire, Joik (pupil2)

Lena Receveur in spreidhoeksteun op balk tijdens 1e voorwedstrijd in Wilnis

Allemaal knap gedaan meiden, op naar de volgende wedstrijd in
Breukelen!
Carlien
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Voorronde 4e divisie keuze oefenstof & D1,14-02-’15
De wekker liep om 6.15 uur af in huize den Uyl want om 7.45 uur werden
we verwacht in de zaal in Amersfoort voor de voorronde van de 4e divisie.
Voor sommige turnsters was dit al de 2e voorronde en voor anderen pas
de 1e.
In de 1e ronde waren Fiene ten Seldam, Juul Siahaya, Nika Miltenburg (alle
drie instappertjes) en Nina Caverlé en Tinker Hogenbirk (jeugd 1 D1) aan de
beurt.
Spannend zo’n 1e wedstrijd voor de instappers. Soms iets te enthousiast
aan het werk waardoor een te grote kaats achter de arabier op de vloer
eindigt op je billen (jammer….), de oefening op vloer niet helemaal
synchroon loopt met de muziek waardoor je iets langer in de eindhouding
moet blijven zitten wachten totdat de muziek afgelopen is. Dan de
balk: het is en blijft maar 10 centimeter breed en 1 meter hoog van de
grond. Doe het ze maar eens na zo’n lange oefening met alle pasjes en
armbewegingen, wetend dat de er twee juryleden naar je zitten te kijken
die je uiteindelijk een cijfer gaan geven.
Tinker was vlak voor de 1e voorronde (31 januari) geblesseerd geraakt aan
haar knie waardoor deze 2e voorronde voor haar de enige voorronde was.
Voor Nina was dit dus wel de 2e wedstrijd.
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Voorronde 4e divisie keuze oefenstof & D1,14-02-’15
Met de puntjes uit de 1e wedstrijd zijn we hard aan de slag gegaan tijdens
de trainingen. Zo was er de angst om los te laten bij de afsprong bij brug
en de balkoefening op 1.25 hoog waar hard aan gewerkt moest worden.
Tinker heeft door het missen van trainingen door haar blessure hard
moeten werken aan haar conditie. Belangrijk is om vertrouwen in je
eigen kunnen te krijgen. Dit krijg je door hard aan jezelf te werken. Beide
dames hebben dat gedaan!Nina heeft een 4e plaats behaald en mocht het
erepodium betreden.
In de 2e ronde waren de pupillen 1 en de pupillen 2 aan de beurt.
Fijn om te zien dat er zoveel ouders bij de 1e en de 2e ronde aanwezig zijn
om hun kind aan te moedigen. Want het is heel belangrijk om even een
duim, knipoog vanaf de tribune te krijgen als je best zenuwachtig bent en
om na je oefening applaus te krijgen.
Op de grote vierkante vloer waar je je vloeroefening moet doen zijn
sommige best bang om de weg kwijt te raken of de volgorde van de
oefening te vergeten. Dan is het fijn om als trainer aan de kant te staan en
ze soms door kleine gebaren of bewegingen weer op weg te helpen.
In deze ronde is Merlé Dokter 3e geworden bij de pupillen 1 D1 en Ricky
Kuipers is 4e geworden bij de pupillen 2 D1.
Cisca den Uyl
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Clubheld Fraternitas
Carlien den Uijl is door ouders van één van haar leden genomineerd als
clubheld van de amateursport. Dat zij een held bij Fraternitas is wisten wij
natuurlijk allang. Net als onze andere trainers, die zich ook voor 100% inzetten voor de club.
Maar dat Carlien nu ook clubheld van het jaar kan worden van de gemeente Utrecht is natuurlijk wel heel erg leuk.
Het is een aktie van het AD.
Natuurlijk zouden wij het geweldig vinden dat zij ook de clubheld gaat worden. Daarvoor hebben wij jouw hulp nodig.
STEM OP CARLIEN
Je kunt van 14 maart t/m 26 april stemmen via www.ad.nl/clubheld.
Stem jij ook?
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Muis van Mourik
Intens verdrietig zijn Winnie Meijer en Tiemen
van Mourik met het overlijden van hun zoon
Muis van Mourik.
Hij is overleden en geboren met 18 weken
zwangerschap op 16 februari 2015.
Wij wensen Winnie (dames turnuur) en
Tiemen heel veel sterkte.

Pam, Nicky & Sarah

Lisette Plomp
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Marja Verhaar-Daalmeijer
Op 3 maart jl. ontvingen wij het bericht dat Marja Verhaar-Dalmeijer, na
een ziekbed van een half jaar, is overleden.
Marja is in maart 1981 bij Fraternitas begonnen op de jazz groep en later
ingestroomd op de dames conditie les.
Tot de zomer van 2014 was zij een actief lid. Na de zomervakantie heeft
zij niet meer deel kunnen nemen aan de lessen.
Marja heeft jaren lang meegeholpen om de Fratbladen verzendklaar te
maken.
Ook deed zij altijd mee aan de uitvoeringen (bij nummers zoals De
Jantjes en In de Jordaan).
Marja is 63 jaar geworden.
Reacties van leden van de conditieles zijn:
- we bewaren leuke en mooie herinneringen aan Marja tijdens ons 		
sportuurtje.
- Het gaat altijd nog te snel, ook al verwacht je het. Zo jong nog 		
eigenlijk.
- Goh wat is dat toch allemaal snel gegaan, veel te jong.
- Wat verdrietig! Hoewel je weet dat dit eraan zat te komen, is het toch
een schok. Zo’n leuk mens!
- Het blijft ongelooflijk, zo jong en levenslustig altijd.
Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies.

Marja tijdens de Fratshow “de Jordaan”
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Adressenlijst
BESTUUR
Voorzitter
voorzitter@fraternitas.nl
Ati Dijk								030-2684332
Secretaris
secretaris@fraternitas.nl
Janneke Peerdeman						06-39332582
				
1e Penningmeester
penningmeester@fraternitas.nl
Clasineke Groenendijk						030-2522570
2e Penningmeester (a.i.)
jonneke@fraternitas.nl
Jonneke Kuperus						06-10342235
Leden
joop@fraternitas.nl
Joop van Raaij							030-2436642
brigyt@fraternitas.nl
Brigyt Witteman						030-2735732
claudia@fraternitas.nl
Claudia de Groot						030-2932277

Nieuwe leden welkom bij Fraternitas
Casper Achterberg
Sophie Alkim
Marije ter Avest
Aicha Bakadir
Sam van Bennekom
Kira Benschop
Nuno van den Berg
Tommy van den Berg
Mina Berwary
Gamse Besli
Gülsah Besli
Yalcin Besli
Duco Boom
Widad Boutayeb
Lucas Wongtschowski
Jolie van Zeben
Frederique v/d Meuken
34

Loes de Bruijne
Finette Bruning
Willemijn van Dokkum
Freek Evers
Stan Frederiks
ZiZi-Jo Gijsen
Fenna Heidemann
Medde Holst
Clara Huydecoper
Elin Jansen
Sebastiaan Janssen
Guus Jebbink
Aya Jeiari
Kawtar Jeiari
Tibo Meeske
Suze Meine Jansen
Brenda Megens

Berber van Niekerk
Rana van Oostrum
Reem el Ouakili
Noor el Ouakili
Marieke v/d Putte
Suzan Rotteveel
Lux Ruiters
Selen Salt
Chris Shafik
Anisha Sloeserwij
Rian Senden
Arwen Visser
Thomas de Vries
Joann Walschots
Eva Willems
Sam Wijfjes
Jorolh Sleper

Adressenlijst
TRAINERS:		
Voorzitter
marja@fraternitas.nl
Marja den Uijl							030-6033560
LEDEN:
06-12463592
anne@fraternitas.nl
Anne Erkelens 		
06-49608662
bapke@fraternitas.nl
Bapke Roodenburg
06-22690433
carlien@fraternitas.nl
Carlien den Uijl 		
030-2447753		
Cisca den Uyl			 cisca@fraternitas.nl		
030-2543072
eddy@fraternitas.nl
Eddy van der Rijst
06-24712752
eddy.yarraly@fraternitas.nl
Eddy Yarraly		
06-41667419
elsemiek@fraternitas.nl
Elsemiek Versteegt
06-41431386
hanke@fraternitas.nl
Hanke van Geffen
030-2543072		
hester@fraternitas.nl
Hester van der Rijst
030-2430980		
Lenny de Heus 			 lenny@fraternitas.nl		
06-13372372
mirjam@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl
06-57883491
natascha@fraternitas.nl
Natascha Baars 			
06-16403623
nicky@fraternitas.nl
Nicky Corthals		
nickyvansteensel@fraternitas.nl 06-21965967
Nicky van Steensel
030-2447753
rien@fraternitas.nl
Rien den Uyl		
06-10340027
rozemarijn@fraternitas.nl
Rozemarijn Balemans
06-34818441
shanna@fraternitas.nl
Shanna v. Steensel v/d Aa						
CONTACTPERSONEN:
Ledenadministratie
Ria van Raaij							030-2436642
ledenadministratie@fraternitas.nl
FRATBLAD:
Redactie Frat-blad		
			
Internet					juni

kopij@fraternitas.nl
http://www.fraternitas.nl
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Kleding
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.

Fratkleding
Wedstrijden
Meisjes/dames
recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Training
Jongens/heren
recreatie:
donkerblauw
turnhemd met
wittewel
korte
broek ofdragen w
Voor de trainingen
zijn geen
speciale kledingeisen.
Je moet
sportkleding
witte
turnpantalon.
je goed
in kunt bewegen, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buite
gedragen
en moet een
stroevemoeten
zool hebben.
Als
je turnschoentjes
draagt,
die wit zijn, met helemaal witte
sokken.

Wedstrijden
Meisjes/dames recreatie: donkerblauw met zilver turnpakje.
Kledingverkoop
Jongens/heren recreatie: donkerblauw turnhemd met witte korte broek of witte turnpanta
Het
legging,
turnhemd
endie
de wit
korte
broek zijnwitte
alleen
te
Als turnpakje,
je turnschoentjes
draagt,
moeten
zijn,witte
met helemaal
sokken.

koop bij onze eigen verkoop. Deze verkoop is één à twee keer per maand
Kledingverkoop
op
donderdag in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a. Kijk voor
Het
turnpakje,
turnhemd en
korte
witte broek zijn alleen te koop bij onze eigen ver
de data
en bijbehorende
tijdde
in de
agenda.

Deze verkoop is op één of twee donderdagen in de maand van 19.00 tot 20.00 uur
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, U

Er(www.tematurn.nl).
kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is
mogelijk!

Op onze site kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd (www.fraterni
info@fraternitas.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 bedra
€6,- per kwartier dat er getraind wordt.
36Jaarlijks

De bondscontributie is het individuele bedrag dat jaarlijks per lid door de bond (KNGU
Fraternitas wordt berekend. Dit bedraagt in 2013 €14,59 (tot 16 jaar) of €18,73 (van

Contributie
In dit artikel leest u over de contributie bij Fraternitas.
Het IBAN-rekeningnummer van Fraternitas is: NL39RABO0305641212.
De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 37,00 per kwartaal. Daar
komt per kwartaal ook nog de Bondscontributie bij. Kijk hieronder voor
een nadere uitleg over de contributies.
- De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.
- De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier
dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.
* Het basisbedrag is € 13,00 voor elk lid.
* Het bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid.
Daarom is de contributie voor 1 uur les per week dus € 37,00 per kwartaal.
Bondscontributie:
Deze bondscontributie wordt ieder kwartaal in rekening gebracht. De
bondscontributie is exact het bedrag dat Fraternitas per lid betaalt aan de
bond (KNGU).Voor 2015 is dat per kwartaal €3,84 voor leden tot 16 jaar, en
€4,93 voor leden vanaf 16 jaar.
Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld betaalt een lid eenmalig bij inschrijving als nieuw lid. Het
inschrijfgeld betaal je bij de 1e te betalen contributie en bedraagt €7,50.
Incasso:
Als een lid per factuur wil betalen, kost dat € 2,50 administratiekosten
extra per betaling.
Vragen over de contributie:
Zijn er toch nog vragen? Mail dan gerust met onze 2e penningmeester op
jonneke@fraternitas.nl.
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Heeft u interesse om te adverteren?
Neem
dan contact op met Fraternitas:
Heeft u interesse om te adverteren?

Adverteren?

adverteren@fraternitas.nl

Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar:
Neem dan adverteren@fraternitas.nl
contact op met Fraternitas:

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

Zeddeman
Zeddeman &&ZnZn
Schilders-en
interieursbedrijf
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch12
12 X
de Liesbosch
X
3439
LCNieuwegein
Nieuwegein
3439
LC

Telefoon

Telefoon
Telefax
Telefax

030-6060203
030-6060203
030-6060036

030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af
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LESROOSTER

ingangsdatum 1 maart 2015

Rooster en lestijden per 1 maart 2015
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes en jongens 3 - 5 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
6 – 8 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Hester van der Rijst

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar

21

Elsemiek Versteegt

Woensdag
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

36
30

Eddy Yarally
Eddy Yarally

43
06

Nicky Corthals
Nikcy Corthals

44
45

Hanke van Geffen
Hanke van Geffen

47
48
49

Shanna en Rozemarijn
Shanna en Rozemarijn
Shanna en Rozemarijn

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

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

80
81
68
69

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

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

63
60
61
62

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

51
52

Nicky van Steensel van de Aa
Nicky van Steensel van de Aa

10
11
9

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

Club-Extra
jongens

4 - 9 jaar
6-10 jaar

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

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

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

05

Mirjam den Uijl

02
03
04
05

Nicky Corthals
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

TurnzaalWelgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdagen en donderdag:
20.30 - 22.00 uur
dames

vanaf 16 jaar

15/19

Rien den Uyl

Woensdag:
20.00 – 21.30 uur

vanaf 14 jaar

53

Eddy van der Rijst

heren

actuele lestijden van de (pre) selectielessen graag kijken op www.fraternitas.nl
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

