e

77 JAARGANG
o
N 2 MAART 2009

UTRECHTSE CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR LICHAMELIJKE OEFENING
OPGERICHT 6 MEI 1893

VERENIGINGSORGAAN VAN DE UTRECHTSE CHRISTELIJKE VERENIGING
VOOR LICHAMELIJKE OEFENING FRATERNITAS
OPGERICHT 6 MEI 1893
AANGESLOTEN BIJ DE KNGU
ONDERSCHEIDEN MET DE KONINKLIJKE EREPENNING

77e JAARGANG NO2 Mrt 2009

REDACTIE

VAN DE VOORZITTER….

Leistraat 7
3572 RD Utrecht

2009

e-mail: kopij@fraternitas.nl

In dit 116e jaar dat Fraternitas bestaat, het jaar na het
groots gevierde Lustrum,
gaat het goed met de vereniging.
Op sommige plekken zijn er
zo veel aanmeldingen van
nieuwe leden dat trainingsuren zijn volgeboekt en
er een wachtlijst is.

Kopij inleveren voor: 09-06-2009

IN DIT NUMMER O.A.:
# JAV stukken...
# Wedstrijd verslagen…
# Even voorstellen…
# Van de Drumfanfare...
# Vervolgverhaal over turnen…

Deze uitgave van het Fratblad
staat voor een groot deel in
het teken van de JAV die op
23 april wordt gehouden. We
hopen veel leden te begroeten op 23 April.

# En nog veel meer……

VOORZITTER
Pieter Vos
(030) 251 97 02

Pieter Vos

SECRETARIS a.i.
Ati van der Meer
(030) 243 87 58

.

PENNINGMEESTER
Ron Visser
(030) 262 00 20
GIRONUMMER : 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht
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VAN DE REDACTIE…

V

oor u ligt een heel dik Fratblad, dat is altijd zo in maart. Alle verslagen van 2008 worden dan
geplaatst voor de jaarvergadering in april. U kunt bijvoorbeeld nalezen welke leiding er gestopt zijn, of er nog baby’s geboren zijn of dat er misschien iemand is overleden in het afgelopen jaar, maar ook kunt u bekijken hoe het er financieel bij staat en of wij wel goed met het
geld omgaan. Heeft u hier iets over te melden, kom dan gerust langs op de jaarvergadering, die is
voor alle leden en voor de ouders van minderjarige leden.
Verder hebben wij natuurlijk wedstrijd verslagen met leuke foto’s.
Voor de prijsvraag was geen ruimte meer, maar dat wil niet zeggen dat niemand gewonnen heeft.
Laura Hoetink en Nienke van der Rijst hebben het vorige blad goed gelezen en wisten mij te melden dat “de tampon” een drukkerij was. Laura en Nienke, jullie krijgen beide binnen kort iets leuks
van mij.
Veel leesplezier,
Lenny

WELKOM NIEUWE LEDEN
Moritz Aal
Hanna van Beest
Jowell van den Biggelaar
Hanna Bodemeijer
Lente Boskamp
Nikki van Bottenburg
Quinte Boven
Laura de Bruin
Luna Brus
Gizem Calinalti
Gaye Calinalti
Camile Corneille
Lilo Crasborn
Jadzi Deierkauf
Manu Dekker
Zita Denier v/d Gun

Emma van Deurse
Jeremy Faay
Zaza Goderie
Zita Denier v.d. Gun
Yosra el Hagar
Isabelle Hoeks
Sione Hurkmans
Mees Konijnendijk
Rosanne Lobbezoo
Joe Lodder
Mara Mastenbroek
Leire Middelman
Naomi van Norden
Justine Offerman
Rosie Peeters
Rachel Prude ‘ homme van Reine

Aantal leden per 25-03-2009: 767

Tom van de Pluijm
Lisa van Pul
Raisa van Riet
Martin Sandford
Roelie Schijnders
Mia Sin
Isabeau Spek
Franka Teekens
Ole Tonnis
Zara Vonk
Olaf Westra
Suzanne Wijffels
Dunja Witmond
Silas Witmond
Diewertje Wille
Daan Zijp

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
1e voorronde Acro 8 maart

Het nieuwe Frat trainingspak

Wachten op de prijsuitreiking 7 februari
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VAN HET BESTUUR

R

on Visser beëindigt na 9 jaar zijn werkzaamheden in het bestuur als 1e penningmeester. Hij
laat een gezonde financiële situatie achter. Ron bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor
Fraternitas. Het is geen afscheid want Ron zal de verplichte invoering van de contracten voor
de trainers nog in goede banen gaan leiden in de loop van 2009. Het bestuur is blij met het
feit dat Martin Sandford bereid is gevonden om de vacante plaats van penningmeester te gaan in
nemen. Hij wordt door het bestuur voorgedragen en op de Jaarvergadering van 23 april aanstaande
zal aan de leden gevraagd worden akkoord te gaan met de benoeming van Martin.
Pieter Vos

AGENDA
APRIL 2009
2
4
9
10
11
11
13
13
18
19
23

Kledingverkoop van 19.00 - 20.00 uur in de Oranjekapel
2e voorronde 5e divisie en keuze oefeningen 6e en 7e divisie
Geen kleding verkoop!!!!!
Goede vrijdag, dus geen trainingen
Clubteam- en steenwedstrijden
Districtsfinale acrogym D-E
2e Paasdag, dus geen trainingen
Jaarbeurs Marathon Utrecht
12 t/m 17 jarigen naar turnhal in Woerden
23+ wedstrijden in Hooglanderveen
Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV)

MEI 2009
7
9
9 en 10
14
16 en 17
21
23
23
24

Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Regiofinale 5e divisie in Hooglanderveen
Landelijke ½ finale Keuze- en voorgeschreven oefenstof Heren, Sittard
Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Open kampioenschappen acrogym
Hemelvaartsdag, dus geen les
Regiofinale 6e divisie
2e voorronde jongens/heren NTS laag, Wijk bij Duurstede
Landelijke halve finale acrogym D - E

PINKSTERVAKANTIE

31-05-2009 t/m 01-06-2009

JUNI 2009
4
6
6 en 7
9
11
13
14
20
23
27

Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Rayon toestelfinale in Sporthal Galgenwaard
Landelijke meerkampfinale Heren, Zwijndrecht
Kopij voor Frat-blad moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)
Kledingverkoop van 19.00 – 20.00 uur in de Oranjekapel
Districtsfinale 5e divisie
Landelijke finale acrogym D - E
Regiofinale 7e divisie
Frat-blad verzendklaar maken
Districtsfinale jongens/heren NTS laag, Hooglanderveen

JULI 2009
4

Verenigingsdag Fraternitas

ZOMERVAKANTIE

04-07-2009 t/m 23-08-2009
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VAN DE DRUMFANFARE…

H

et tweede Fratblad van dit jaar ligt alweer voor u!
Wat gaat de tijd toch snel!
Als ik dit stukje voor het Fratblad aan het schrijven ben is, het
donderdag 12 maart. Dat betekent dat het vandaag over precies 7 weken
al 30 april, Koninginnedag is!

Voor ons als Drumfanfare is Koninginnedag een belangrijke dag want
deze dag staat compleet in het teken van muziek en optredens. Om alvast
in de stemming te komen hebben wij ons eerste optreden al op woensdagavond, 29 april. Wij begeleiden dan de lampionnenoptocht in Maarssenbroek. Wij zullen van start gaan om 20:30 uur vanaf het Stationsplein bij winkelcentrum Bisonspoor. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!
En dan…..de volgende dag, 30 april. ’s Ochtends zullen wij onze vaste ronde door Maarssen- dorp maken en uitkomen bij gemeentehuis Goudestein. Hier wordt het
Wilhelmus gezongen gevolgd door driemaal
hoera voor de Koningin. Voor de kinderen is
er dan de mogelijkheid om deel te nemen aan
een ballonnenwedstrijd. Nadat wij bij het gemeentehuis hebben genoten van de traditionele
Oranjebitter gaan wij op weg naar zorgcentrum Merenhoef. Hier geven wij als Drumfanfare nog een klein concertje om ook deze
mensen mee te laten genieten van deze feestelijke dag!
Het volgende punt op het programma is een kleine rondgang door Oud- Zuilen, een klein dorpje aan de Vecht.
Na dit optreden hebben we even tijd voor onszelf. Maar
’s avonds worden we weer verwacht bij woon- zorg centrum Maria Dommer. Ook hier zitten de mensen al klaar
om naar een paar vrolijke marsen van ons te luisteren.
Natuurlijk sluiten wij ook dit
bezoek af met het Wilhelmus.
Als wij buiten komen staan er vaak al kinderen op ons te
wachten met de lampionnen in de hand. Wij gaan dan op
weg en lopen weer door het dorp van Maarssen. Uiteindelijk komen we uit bij de Kerkweg midden in het dorp.
Hier is het vaak ontzettend druk met kinderen die allemaal staan te wachten om zich bij de stoet te voegen. Vanaf dit moment begint het vaak schemerig
te worden en komen te lampionnen en fakkels goed tot hun recht.
Nu volgt nog de weg naar gemeentehuis Goudestein waar nog een taptoe plaats zal vinden waar wij
ook deel van uitmaken. Wij zullen daar, op het veld voor het gemeentehuis, een klein showtje geven. Na ons volgen er vaak nog drie of vier korpsen. De avond zal afgesloten worden met het Wilhelmus, gespeeld door alle aanwezige korpsen. Dat was het einde van een vermoeiende maar zeer
succesvolle Koninginnedag!
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VAN DE DRUMFANFARE…
Maar…..voordat het zover is hebben wij nog maar 7 weken om ons helemaal klaar te maken voor al
deze optredens. Het straatrepertoire wordt gerepeteerd, gerepeteerd en nogmaals gerepeteerd. Zoals
al eerder werd verteld gaan wij tijdens de taptoe voor het gemeentehuis Goudestein een klein showtje geven. Hier wordt al druk voor geoefend. De show is bedacht door onze instructeur Cor en de
manier waarop is het vertellen waard…!!
Op een zondagmiddag is Cor begonnen met het bedenken
van een leuk showtje. Als eerst heeft hij zijn ideeën uitgetekend op papier. Hij wilde het graag wat meer laten leven
voor zichzelf en wat kwam er tevoorschijn…… een doos met
Playmobile- poppetjes!
De poppetjes werden in de beginopstelling gezet en zo werd
de hele show doorgenomen. De verbeterpunten kwamen op
deze manier aan het licht. Na een tijdje liep het allemaal soepel en was hij tevreden. De show stond op papier én op tafel!
Van deze aparte, maar slimme manier van bedenken zijn een
paar foto’s gemaakt zodat u een leuk beeld krijgt van het geheel.
Tijdens de repetitie die
daarop volgende kregen alle
leden de show op papier
uitgereikt. Er was enige
verwarring over de ,op papier getekende, show.
Dus…… daar waren natuurlijk weer de
Playmobile- poppetje om het geheel te verduidelijken. De poppetjes hebben echt geholpen want men kon nu zien wat er bedoeld
werd en er beter een beeld bij vormen. Toen gingen we aan de
slag!
Iedereen deed serieus mee tijdens de looprepetitie en het oefenen
van het showtje. We oefenden het natuurlijk eerst zonder instrumenten maar er was toch muziek, iedereen floot vrolijk mee. Het
was een succesvolle oefening want aan het eind van de avond wist
iedereen wat er van hem/ haar verwacht werd. De foto’s van deze
looprepetitie komen ook op onze site te staan, www.frat.nl.
Op de site vindt u nog meer foto’s die gemaakt zijn tijdens de
repetities. Deze foto’s geven een beeld van hoe het er bij Drumfanfare Fraternitas aan toe gaat. Ook zijn daarop foto’s te zien
van onze eigen, levende mascotte Donna!
Donna is de hond van de familie Pols en inmiddels helemaal ingeburgerd binnen de
Drumfanfare.
Voor ons volgt nu nog een paar weken goed
oefenen zodat er op Koninginnedag niets
meer mis kan gaan!
Hopelijk tot ziens op 29 of 30 april of natuurlijk een keer tijdens één van onze repetities.
Frat- ine
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WEDSTRIJDVERSLAGEN…

H

et wedstrijdseizoen is weer in volle gang.
Zaterdag 28 februari 2009 stond het districtskampioenschap op het programma voor 2 dames
van de 4e divisie: Elze van der Meer en Puk Bos.
Ook Mara Huiskes was geselecteerd maar zij stond die week op de lange latten. Er voor terug komen ging zelfs haar een beetje te ver.
De prestaties van de voorronden in de regio gaven hun recht op deelname aan dit districtskampioenschap te Beverwijk.
Voor beide dames de eerste keer in een zeer mooie hal, ruim opgezet met een fantastische vloer en
toestellen. Het publiek heeft een mooi zicht op alle turnprestaties van de hele wedstrijdvloer. Op
wat schoonheidsfoutjes na hebben beide dames een hele goeie wedstrijd gedraaid.
Het weekend van 7 en 8 maart 2009.
Een weekend van wedstrijden want op
zaterdag 7 maart stonden de dames van
de 5-6-7e divisie op het programma.
De meiden van de jeugdselectie nivo
10: Juul, Sofie, Iris, Nienke en Eva waren er helemaal klaar voor. Ook wij
(Rien en ik) hadden er een goed gevoel
over. Het vorig jaar was een leerjaar
voor deze groep meiden en dit jaar
hoopten we op een oogst jaar. En ja
hoor, de dames deden hun stinkende
best om prachtige oefeningen te laten
zien.
Salto af bij de brug (bijna allemaal alleen). Yes!!! Iris heeft de overslag over
de pegases gesprongen tijdens een wedstrijd. Yoepie!!!
Zeker als je weet dat ze meer dan haar lengte omhoog moet springen en dan ook nog een overslag
moet laten zien. Een top prestatie.
De winst was voor Juul met een 1e plaats en Sofie netjes op een 2e plaats. Ook Iris zat er met een 5e
plaats dichtbij met Nienke op haar hielen op een 6e plaats. Eva is 8e geworden.
Deze wedstrijd is goed geweest voor het
zelfvertrouwen want daar hebben we al
die maanden hard voor getraind en
wordt dan ook beloond.
De 2e ronde stonden de jeugd meisjes
keuze klaar om te starten.
Voor Lisa, Anne, Laura en Shelley (behalve voor Mirjam) was het het 1e jaar
jeugd met keuze oefenstof. Eigen oefeningen samenstellen en een vloeroefening op eigen muziek. Zitten alle A1’s,
A2’s en eisen er wel in? Worden alle
onderdelen wel herkend, geteld en lukken ook alle onderdelen wel? Altijd
spannend. Met name de brug is een zwaar en moeilijk toestel voor deze categorie. Hard gewerkt
tijdens de training op een stukje uitstraling. Daar zijn de dames op vloer zeker in geslaagd. Zo’n
eerste wedstrijd is goed om te zien waar je staat in het wedstrijdveld. Waar we nog aan moeten
werken is nu duidelijk voor de volgende wedstrijd.

6

WEDSTRIJDVERSLAGEN…
Zondag 8 maart 2009 stond voor Pauline Lobbezoo, jeugd nivo 6 2e divisie de districtskampioenschap op het programma ook in Beverwijk.
Heel vroeg al om 7.45 uur in de auto op naar Beverwijk. Een beetje nerveus (gezonde spanning)
mag natuurlijk best.
Ook voor Pauline was het de eerste keer in Beverwijk. De hal geeft een uitstraling van een echt districtskampioenschap. Met open jurering weet je vrijwel direct wat je uitgangswaarde van je oefening is en natuurlijk heel belangrijk je eindcijfer.
Met als eindstand een 19e plaats met 5 dames achter zich een hele goede prestatie. We weten dat
voor de landelijke voorronde de zenuwen voor op de balk wat beter onder controle moeten worden
gehouden. Dus Pauline net als tijdens de training: zo’n balkoefening willen we graag zien. Op naar
de landelijke voorronde op zondag 22 maart 2009 te Volendam.
Cisca den Uyl
Op 8 maart 2009 was er in Bovenkarspel de 1e
voorronde van de acrogym.
Van Fraternitas deden er 4 teams mee:
Anna en Aisa – E junioren, dames paar
Fleur, Juul en Tessa – E junioren damestrio
Martine, Lot en Mus – E senioren dames trio
Maureen, Niki en Natasja – D senioren dames trio
In totaal deden er rond de 250 deelnemers mee. Voor sommige
meiden was dit de 1e wedstrijd. Voor mij als trainster was het
ook de 1e keer. Dat was dus best wel spannend voor ons allemaal! Gelukkig ging het allemaal heel erg goed! Ze hebben allemaal een mooie oefening laten zien en het was erg gezellig
(want dat is natuurlijk ook erg belangrijk). 11 april zijn de volgende wedstrijden al weer. We zijn dus hard aan het trainen om
het 11 april nog beter te doen dan de 1e keer!

Als het je leuk lijkt om een keertje te
kijken, tijdens een les of op een wedstrijd. Dan moet je even een e-mailtje
sturen naar : mirjam@fraternitas.nl
Misschien tot dan!
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VERVOLGVERHAAL: HET MEISJE UIT TURNLAND, deel 2
Tekst: Wim de Bree Illustraties: Jan de Jee

T

och een beetje zenuwachtig trok Karin het geblokte turnpakje uit de sporttas en begon zich om te kleden voor
de gymnastiekles. Ze was benieuwd wat de andere meisjes zouden zeggen. Haar vrees om uitgelachen te
worden bleek echter voor niets te zijn geweest, want iedereen vond het een wáánzinnig mooi gympak en van
alle kanten werd gevraagd waar ze het had gekocht. Karin besloot om niet de waarheid te vertellen, maar
antwoordde ‘Oh gewoon. Op de markt’.
In de gymzaal stond de juffrouw al klaar. Zoals gewoonlijk begonnen ze
de les met warming-up oefeningen die werden afgesloten met een aantal
rondjes hardlopen. Karins minst favoriete onderdeel. Niet alleen raakte
ze snel buiten adem, maar tot overmaat van ramp werd ze ondanks haar
inspanningen ook nog eens door alle andere meisjes voorbij gehold.
Dat wil zeggen… gewoonlijk. Toen ze deze keer begon te lopen leek het
of een onzichtbare hand haar lichaam naar voren duwde. Voelden anders
haar voeten aan als bakstenen, dit keer zweefde ze bijna over de vloer.
Slechts haar tenen tipten steeds even aan het linoleum en voor ze wist
wat er gebeurd was had ze de drie ronden in rekordtempo afgelegd. En ze
hijgde niet eens.
Karin keek achterom en zag de anderen met rood bezwete hoofden al puffend de finish bereiken.
De juf keek haar aan. ‘Zo, jij hebt stiekem getraind!’ zei ze lachend. Karin antwoordde niet. Ze begreep er helemaal niets van. Anders kwam ze altijd als allerlaatste binnen, maar nu…
Tijd om na te denken had Karin niet. De juf vroeg enkele vrijwilligers om te helpen de brug klaar te zetten.
Karin zuchtte. Op de één of andere manier kon ze de juiste bewegingen op de twee liggers maar niet onder de
knie krijgen. Ze viel dan meestal wel niet van het toestel en eenvoudige oefeningen wist ze soms redelijk te voltooien, maar vergeleken met de meeste anderen voelde ze zich een houterige beginner.
Eerste opdracht was één van de liggers vastgrijpen, borstwaarts omtrekken en een afsprong. Blonde Olga stond
zoals gewoonlijk vooraan en turnde een foutloze oefening. Nog twee meisjes hadden weinig moeite met de opdracht en lieten sierlijk zien hoe het moest waarna het Karins beurt was. Drie weken geleden had ze hetzelfde
moeten doen. Een mislukte vertoning. Halverwege was haar linkerhand van het houtwerk gegleden en met meer
geluk dan wijsheid en ingrijpen van de juf had ze zich nog ergens kunnen vastgrijpen.
Zwijgend liep ze naar voren en haalde diep adem. Een tinteling. Er gebeurde iets in haar lichaam. De spieren van
haar bovenbenen spanden zich en ze zette af. Voor de juf haar had kunnen beetpakken sprong Karin omhoog en
draaide elegant rondom het dwarshout. Ze liet het echter niet bij één rondje, maar zette de beweging verder door
om te eindigen in een volmaakte handstand.
Zo bleef ze even staan. Tien seconden? Twintig? De gesprekken tussen de andere meisjes verstomden. Het werd
doodstil terwijl iedereen bewonderend keek naar de kaarsrechte houding van Karins lichaam.
Karin zelf wist niet wat er gebeurde. Dit was in ieder geval niet de bedoeling geweest. Zo erg had ze nog nooit
een oefening verknald en ze wilde juist beginnen zich te verontschuldigen toen de stem van de juffrouw klonk.
‘Karin… dat is… fantástisch’.
Karin ontspande haar armen en met een flinke zwaai landde ze met beide voeten op de mat achter het toestel. Ze
greep naar haar hoofd. Een korte duizeling bracht haar uit balans.
De juf sloeg een arm om haar schouder. ‘Gaat het?’.
Karin knikte. Wat was er in vredesnaam aan de hand?
‘Ik wist niet dat je dat al kon’ zei de juffrouw.
‘Hoezo? Dat ik wát al kon?’.
‘Nou… zo’n perfecte handstand’.
Karin snapte er niks van. Een handstand… daar had ze niets van gemerkt.
Wel dat ze op het moment van de afsprong verkeerd uit dreigde te komen
en daardoor niet meer los durfde te laten, maar daarna zat er een donker
gat in haar geheugen. Toch antwoordde ze ‘O, dat. Eigenlijk stond ik niet
helemaal goed. Daar moet ik nog aan werken’.
Nog wat versuft pakte ze na afloop haar spullen in de sporttas. Het gympak ging er als laatste in. Karin draaide zich nogmaals om ter controle of
alles weg was. Daarna trok ze de rits van de tas dicht. Het viel haar niet op
dat nu de handdoek bovenop lag.
(wordt vervolgd)
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AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
OP 23 APRIL 2009
Waar:
In de Bethelkerk, J.M. de Muinck Keizerlaan 2 – Utrecht (ingang Norbruislaan)
Hoe laat:
De zaal is open vanaf 19.45 uur. U wordt ontvangen met koffie en thee.
De vergadering begint om 20.15 uur precies.
Vergaderstukken:
Treft u aan in dit blad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Opening
Notulen van de vorige J.A.V. d.d. 24 april 2008 (pagina 10 & 11)
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden (pagina 12 en 13 t/m 16)
Jaarverslag drumfanfare (pagina 17)
Verslag van de kascontrolecommissie
Jaarverslag penningmeester (pagina 18 & 19)
Raming/Begroting 2009 (pagina 18 & 19)
Benoeming kascontrolecommissie
Contributievaststelling
Diverse huldigingen en speldjes:
12 ½ jaar lid:
Alienke van Dieren, Esther Patty, Simon Pols en Christel
van Tessel.
25 jaar lid:
Eddy van der Rijst
40 jaar lid:
Wim Wensel
50 jaar lid:
Cees Casteleijn
12 ½ jaar vrijwilliger:
Petra de Man
Stand van zaken Turnhal Utrecht
Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid:
Hilde de Vries
herkiesbaar
Joop van Raaij
herkiesbaar
Ron Visser
niet herkiesbaar
Voorgedragen als nieuwe penningmeester wordt Martin Sandford.
Verder zijn wij (met spoed) nog steeds op zoek naar een secretaris.
Rondvraag
Sluiting van de vergadering
Zingen van het Fratlied (zie tekst hieronder)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 4 april in het bezit te zijn van de voorzitter.

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.
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NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN FRATERNITAS
24 APRIL 2008
Aanwezigen:
Leden van 18 jaar e.o.: Marieke Drost, Ria, Joop en Elsemiek van Raaij, Corrie Huberts, Clasineke van
Steensel v.d. Aa, Peter den Uijl, Margreet en Evert van der Klij, Joost, Ati en Elze van der Meer, Marja en
Kees den Uijl, Carlien den Uijl, Nel den Uyl-Nagtegaal, Hester en Eddy van der Rijst, Els Spierings, Willeke
en Simon Pols, Ate Sagius, Bapke Roodenburg, Cisca en Rien den Uyl, Miranda Klinkenberg, Ron Visser,
Brigyt Witteman, Monique van Dijk, Astrid van den Heuvel, Margot Lijnse, Lenny de Heus, Kees van Loen,
Pieter Vos, Wim Wensel en Arie Mooijman
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij blikt terug op het Fratgala
van 19 april.

2.

N.a.v. de notulen van de JAV van 19 april 2007
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Hilde de Vries

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is binnengekomen van Irene Meertens, Hilde de Vries, Dick van
Ringelestijn, Jo Kormelink, Wil Klaare, Lida Kaboord, Rita Kerkhoven, Annemiek van der Ploeg, Niki
Dukker, Jacqueline Versteeg en Henk Verweij.
Ingekomen post: een brief van Henk Verweij. De voorzitter vat de brief in het kort samen.

4.

Jaarverslag secretaris met bijlage trainers
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ati van der Meer en Cisca den Uyl

5.

Jaarverslag drumfanfare
De nieuwe bestuursleden van de drumfanfare worden voorgesteld:
Kees van Loen is voorzitter, Monique van Dijk secretaris en Ate Sagius bestuurslid.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Monique van Dijk.

6.

Verslag kascontrolecommissie
De kascontrole is uitgevoerd door Clasineke van Steensel, Esther van der Voort en Kees den Uijl. Zij
verlenen de penningmeester decharge en bedanken Ron Visser voor zijn werk. De voorzitter
bedankt de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie heeft nog twee voorstellen:
- toch een reservepotje vanuit de grote clubactie maken.
- kledingverkoop via internet.
Het bestuur neemt deze punten mee.

7.

Jaarverslag penningmeester
De penningmeester legt uit dat het te kort in 2007 komt voornamelijk doordat er minder
contributiegelden zijn binnen gekomen. Er was een terugloop van leden. Dat is inmiddels weer
bijgetrokken.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ron Visser. Ook het financiële verslag van de
drumfanfare wordt goedgekeurd met dank aan Dick van Ringelestijn.

8.

Raming/begroting 2009
Kees den Uijl vraagt om uitleg van de afschrijving. Ron legt dat uit.
De contributie inkomsten zijn bewust laag gehouden. De hand wordt op dit moment op de knip
gehouden.
Eddy van der Rijst vraagt waarom de trainersvergoedingen zo veel hoger zijn begroot. Ron legt uit
dat het bestuur bezig is om de trainers met een vergoeding boven de toegestane grens van
bijverdienste een contract aan te bieden. Deze trainers komen dan in loondienst. Dit zal geregeld
worden door een stichting die daarvoor ook weer geld vraagt.
De begroting wordt vastgesteld met dank aan Ron Visser.
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9.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie zal bestaan uit: Kees den Uijl en Esther van der Voort.
Reserve zal zijn: Peter den Uijl.

10.

Contributie vaststelling
De contributie voor de verschillende categorieën is opnieuw berekend en vastgesteld. Alle leden
betalen nu verhoudingsgewijs evenveel.
De inning via het externe administratie kantoor loopt niet altijd even goed. Onze tweede
penningmeester houdt dit goed in de gaten.
Voorstel: inning van de contributie per half jaar in plaats van per kwartaal. Meeste aanwezigen zijn
daar tegen. Er wordt gevraagd: als het bestuur komt met een wijziging van het innen van de
contributie ook met een offerte van een ander administratie kantoor te komen.
Er zijn nog maar weinig leden die niet betalen maar wel naar de trainingen komen.
Over het 1e kwartaal 2008 zijn wel de automatische incasso’s geïnd, maar de acceptgirokaarten zijn
nog niet ontvangen door de leden. Miranda Klinkenberg zal dit uitzoeken.
De contributie inning blijft een aandachtspunt voor het bestuur.

11.

Diverse huldigingen en speldjes
Een speldje voor 12,5 jaar lid kregen Joop van Raaij, Willeke Pols en Margot Lijnse.
Voor 40 jaar lidmaatschap Peter den Uijl.
12,5 jaar vrijwilliger was Joop van Raaij en 25 jaar vrijwilliger was Corrie Huberts.
Helaas konden drie jubilarissen niet aanwezig zijn. Dit waren Niki Dukker (12,5 jaar), Hilde de Vries
(25 jaar) en Mw. De Jager (80 jaar).
Joost van der Meer werd bedankt voor de jaren lange inzet als trainer.

12.

Stand van zaken turnhal Utrecht
De voorzitter legt het een en ander uit over de onderhandelingen over de te komen turnhal in
Utrecht. De turnhal zal door de Gemeente Utrecht geplaatst gaan worden. De vijf verenigingen
(DOO/K&V, Fraternitas, Gym en Move, Longa en Sport Vereent) zijn vertegenwoordigd in de
projectgroep. Vanuit Fraternitas zijn dat Irene Meertens, Kees den Uijl en Pieter Vos.

13.

Bestuursverkiezing
Tussentijds is afgetreden: Coby van Geffen.
Ati van der Meer heeft aangeboden het secretariaat over te nemen tot de JAV van 2009. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Het bestuur vraagt aandacht voor het aftreden van Ron Visser tijdens de JAV van 2009. Er moet met
spoed een opvolger gezocht worden zodat hij/zij al vast kan meedraaien.

14.

Rondvraag
Corrie Huberts geeft aan erg genoten te hebben van het Fratgala.
Arie Mooijman vraagt waarom de drumfanfare niet speelde tijdens het Fratgala. Cisca den Uyl legt
uit dat de galacommissie de drumfanfare niet vond passen binnen het thema musical.
Er is, enkele jaren geleden, een onderlinge afspraak gemaakt tussen bestuur en drumfanfare dat er
gebruik gemaakt kan worden van elkaars diensten. Maar als een van beide partijen het niet wil is dat
akkoord. Voorstel vanuit de vergadering: misschien kan de drumfanfare spelen tijdens de onderlinge
wedstrijden.
Margreet van der Klij heeft een slotwoord gemist na het Fratgala. De galacommissie heeft
gekozen voor een aftiteling i.p.v. een slotwoord.

14.

Sluiting
Pieter Vos bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet. De vergadering wordt gesloten met het
Fratlied.

mei 2008,
Ati van der Meer, Notulist
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JAARVERSLAG 2008 SECRETARIS FRATERNITAS
Bestuurszaken
In 2008 zijn er tijdens de jaarvergadering geen bestuurswisselingen geweest. Wel zijn we het hele jaar op
zoek geweest naar een nieuwe penningmeester omdat Ron tijdens de JAV in 2008 heeft aangegeven dat hij
tijdens de JAV in 2009 zou aftreden. En ook het zoeken naar een nieuwe secretaris heeft lang geduurd.

Technische zaken
Gelukkig is er in de Notebomenlaan weer een jongensles gestart. Na de zomervakantie is Vera Zanting met
(voorlopig) één les begonnen in de gymzaal van De Notenboom.
De woensdagmiddaglessen (kleuters en meisjes 6-7 jaar) in de Oudekerkstraat zijn lange tijd, qua leiding
vinden, een probleem geweest. Deze lessen zijn opgevangen door Lenny de Heus en Carlien den Uijl. Vanaf
eind november worden de lessen gegeven door Chantal Rietdijk.
Anneke Louwerse, die de acrogymlessen gaf, heeft door haar verhuizing naar Rotterdam en de start van
een nieuwe baan moeten beslissen om per 1 juli te stoppen. Mirjam den Uijl (zus van onze trainster Carlien)
heeft de lessen na de zomervakantie overgenomen.

Opleidingen
Door alle wijzigingen in de opleidingen van de KNGU zijn onze trainers in opleiding (op één na) er nog niet in
geslaagd een diploma te behalen. Rien den Uijl is wel geslaagd voor de opleiding trainer turnen niveau 4 (Blicentie). Hij is daarmee de eerste trainer bij Fraternitas met dit diploma. Rien gefeliciteerd.

Kleding
Voor de meisjes en dames van de selectie is er een nieuw pakje ontworpen (door Elze van der Meer, één
van onze selectieleden). Alle leden van de selecties hebben het. En het is ook al op diverse wedstrijden
gedragen.

Grote clubactie
In 2008 is weer een groot aantal loten verkocht. Dit keer konden de kopers ook een machtiging voor de
betaling afgeven. Hierdoor hoefden onze leden niet meer met zoveel geld over straat. Maar het was wel veel
meer werk voor onze vrijwilligers die de Grote Club Actie altijd mogelijk maken. Er zijn 3019 loten verkocht,
waarvan per lot € 2,- voor Frat is. Dit jaar zijn de meeste loten verkocht door David Wristers. Hij verkocht er
135.
Alle verkopers, kopers en vrijwilligers hartelijk bedankt.

Activiteiten
24 maart hebben diverse leden van Fraternitas de lopers van de Utrecht Jaarbeurs Marathon voorzien van
bekertjes water. Ja, ook Frat-loper Rien den Uyl kreeg zijn bekertje. Met deze actie wordt de kas van
Fraternitas gespekt.
Het jaar 2008 stond natuurlijk in het teken van ons jubileum. Fraternitas bestond 115 jaar. Iets wat op allerlei
manieren is gevierd. Het begon met de verkoop van het jubileum T-shirt. Op 5 april was de generale repetitie
voor de uitvoering, die dit keer Frat Gala werd genoemd.
Dit Gala was op 19 april in sportcentrum Galgenwaard. En het was weer een wervelende show. Compliment
voor de Galacommissie, de trainers en alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt.
Op 5 juli werd het seizoen 2007-2008 afgesloten met de jaarlijkse verenigingsdag op de velden van
sportcentrum De Paperclip. Deze zonnige dag stond ook in het teken van het jubileum. De leden tot 12 jaar
hebben overdag geoefend voor een circusvoorstelling. En die voorstelling werd ’s middags door veel ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden bekeken. Het zag er super uit.
’s Avonds was (ook in De Paperclip) een receptie en reünie dat overliep in een feest voor de leden vanaf 12
jaar. En ook deze avond was geweldig.
Het seizoen 2008-2009 werd geopend met een middag voor alle vrijwilligers bij de Pyramide van Austerlitz.
Op 13 en 14 september hebben de jongere leden Lunteren onveilig gemaakt. Of was het bos van Lunteren
‘onveilig’ voor onze (soms bange) leden? Het was in ieder geval een top weekend.
De assistenten werden op 27 september door de trainers (ook letterlijk) in het zonnetje gezet. Dit jaar is er
geroeid op de Kromme Rijn.
Op 4 oktober werd alweer voor de 10 keer de 25+ avond gehouden. Dit keer zelfs met een lopend buffet
erbij. Was het oorspronkelijk bedoeld voor leden die 25 jaar, of langer, lid waren. Tegenwoordig zijn alle
leden vanaf 25 jaar welkom.
Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten wist ook dit jaar het Frat Sinterklaasfeest weer te vinden. Dit was op 22
november in de Wevelaan.
En het jaar werd afgesloten met het uitje naar de Univé Gym Gala in Almere. Met een bus vol leden (en er
gaan ook al ouders mee) gingen we op pad.
Voor alle wedstrijdenverslagen verwijs ik naar het verslag van Cisca den Uyl.
Ati van der Meer
secretaris a.i.
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JAARVERSLAG TURNWEDSTRIJDEN 2008
Het wedstrijdjaar 2008 is weer voorbij. Het is weer tijd om alle uitslagen van alle voorronden in
rayon, regio en finales in district en natuurlijk ook de landelijke wedstrijden te verslaan van het
jaar 2008.
Ook dit jaar volgt weer een verslag van alleen de nummers 1, 2, 3. Dan wordt het een beknopte
weergave.
De jongens/heren mochten dit jaar als eerste starten met hun 2e voorronde NTS hoog op 12
januari 2008 te Amersfoort
In totaal 6 deelnemers. Helaas zonder prijzen.
Jongens/heren districtsfinale NTS hoog op 26 januari 2008 te Beverwijk
Ingmar Defize is districtskampioen (1e) geworden in de categorie junior II; NTS 8
Meisjes/dames 1e voorronde 5e divisie keuze oefenstof en jeugd NTS 11 op 26 januari 2008
te Amersfoort
Door het GALA jaar is dit hun enige voorronde omdat de 2e voorronde gepland stond op de
generale repetitie van het GALA.
In totaal 23 deelneemsters. Een 1e plaats voor Alienke van Dieren, junior NTS 9, een 3e plaats
voor Carlien den Uijl, senior NTS 7 en een 3e plaats voor Loes Berkhof, senior NTS 9.
Meisjes/dames 2e voorronde 1-2-3e divisie: 27 januari 2008 te Amersfoort
Op dit niveau hebben 2 deelneemsters meegedaan. Annika van Kouterik, jeugd NTS 6 is als 6e
geplaatst dus goed voor doorstroming naar het districtskampioenschap op 17 februari 2008 te
Beverwijk en de 1e landelijke voorronde op 16 maart 2008 te Aalsmeer. Mooie prestatie dus!
Meisjes/dames 2e voorronde 4e divisie: 2 februari 2008 te Amersfoort
11 deelneemsters helaas zonder ere metaal maar Mara Huiskes, senior NTS 6 en Josine Oude
Lohuis, junior NTS 7 hebben zich wel geplaatst voor het districtskampioenschap op 8 maart
2008 te Beverwijk.
Meisjes/dames districtskampioenschap 1-2-3e divisie: 17 februari 2008 te Beverwijk
Annika van Kouterik was de enige deelneemster van Fraternitas en eindigde dit kampioenschap
met een puntentotaal van 32.15 op een nette 8e plaats van de in totaal 21 deelnemers.
Meisjes/dames 1e voorronde 5-6-7e divisie: 8 maart 2008 te Utrecht
In totaal deden er 33 leden van Frat mee in 7 verschillende leeftijdscategorieën.
Kaylee de Heus, instap NTS 12 is 2e geworden.
Meisjes/dames districtskampioenschap 4e divisie: 8 maart 2008 te Beverwijk
Twee deelnemers van Frat: Mara Huiskes (senior NTS 6) en Josine Oude Lohuis (junior NTS
7). Mara is netjes als 8e geëindigd .
Jongens/heren 1e voorronde los laag: 15 maart 2008 te Ochten
2 deelnemers deden aan deze wedstrijd mee. Daniël Hordijk (instap 1 NTS 13) en Bas van der
Rijst (Benjamin NTS 13) eindigde beide als 6e.
Meisjes/dames landelijke voorronde 2e divisie: 16 maart 2008 te Aalsmeer
1 deelneemster van Frat en wel Annika van Kouterik eindigde met een puntentotaal van 31.649
op een 21e plaats (van de 36).
Meisjes/dames Club Team + individuele wedstrijden: 22 maart 2008 te Amersfoort
In totaal hebben er drie teams meegedaan in NTS 7. Een andere vorm van wedstrijd draaien
door het in teamverband te doen.
Twee individuele turnsters: Mariëlle van der Meer en Annika van Kouterik kwamen uit in NTS 5.
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Meisjes/dames 2e voorronde 5-6-7e divisie: 12 april 2008 te Amersfoort
Dit keer 20 deelnemers in 7 verschillende leeftijdscategorieën: Alienke van Dieren werd dit keer
2e en Magali Harterink 3e in de categorie junior NTS 9.
Carlien den Uijl werd gedeelde 1e in de categorie senior NTS 7.
Mylene Frankfort werd 3e in de categorie senior NTS 9.
Meisjes/dames regiofinale 5e divisie: 17 mei 2008 te Amersfoort
6 deelneemsters: Kaylee de Heus, Eva Boeijinga, Manon Witteman, Suzanne de Hoog, Carlien
den Uijl en Sofie Doorman waren geplaatst voor deze regiofinale. De hoogst gehaalde plaats
was voor Suzanne de Hoog 4e in de categorie senior NTS 7.
Jongens/heren 2e voorronde los laag: 24 mei 2008 te Ochten
2 deelnemers: Bas van der Rijst en Daniël Hordijk. Bas van der Rijst werd 3e in de categorie
Benjamin NTS 13.
Dames/heren 23+ wedstrijd: 25 mei 2008 te Amersfoort
Net als de voorgaande jaren zijn er twee categorieën 23+ en 35+.
Eddy van der Rijst behaalde in de categorie 35+ een 1e plaats op sprong, 2e op vloer en rek en
3e bij brug (in totaal 2e geworden).
De dames uitslagen op een rij voor de 23+ categorie:
Annemieke Dunnink behaalde een 1e plaats op balk. In totaal behaalde zij een 2e plaats.
Carlien den Uijl behaalde een 1e plaats op sprong. In totaal behaalde zij een 4e plaats.
Maaike de Graaf behaalde een 2e plaats op vloer.
De dames uitslagen op een rij voor de 35+ categorie:
Marja den Uijl behaalde op vloer en brug een 1e plaats en op sprong een 2e plaats.
Marinka Hendriks behaalde ook op vloer net als Marja een 1e plaats en op balk werd zij 1e. Bij
brug netjes als 2e. In totaal bleef Marinka Hendriks dus de winnaar van de 35+ beker.
Klein feitje: sinds 2005 al in Frat bezit. En in 2009……???
Daarnaast is nog een wisselbeker voor de turnster met het hoogste totaal van alle categoriën.
Ook die beker was voor Marinka Hendriks.
Meisjes/dames regiofinale 6e divisie: 31 mei 2008 te Amersfoort
In totaal 3 deelneemsters in 1 leeftijdscategorie: Alienke van Dieren, Luca Koppen en Magali
Harterink.
Meisjes/dames rayondag toestelfinales: 7 juni 2008 te Amersfoort
Alleen de toestelkampioenen worden hier vermeld want er zijn in totaal 16 1e prijzen, 13 2e
prijzen en 12 3e prijzen gewonnen door onze Frat leden.
Toestelkampioenen 1, 2 of 3 zijn geworden:

1e prijs
Eva Boeijinga balk
Gisela Timmer balk
Magali Harterink brug
Alienke van Dieren sprong
Loes Berkhof sprong
Mylene Frankfort balk
Elze van der Meer sprong
Mara Huiskes vloer
Eva Voditska sprong
Esther Patty brug
Sofie Doorman sprong
Kaylee de Heus sprong+balk
Mijke Tonnon sprong
Juul Eijdems sprong+balk

2e prijs
Hanke van Geffen sprong
Luca Koppen vloer
Liz van Hout sprong
Heleen Boesveld sprong
Anne Merijn Eligh balk
Annika van Kouterik brug+vloer
Kerstin Capel balk
Puk Bos sprong
Sofie Doorman brug
Nienke van der Rijst vloer
Sofie Wollaars sprong
Laura den Uyl balk

3e prijs
Magali Harterink balk
Alienke van Dieren balk
Eline Vlijm vloer
Mylene Fankfort brug
Mariëlle van der Meer vloer
Mara Huiskes brug
Noëlle Acton sprong+balk
Robijn Oversier balk
Eva Voditska balk
Carlien den Uijl sprong
Sofie Wollaars balk

Meisjes/dames districtskampioenschap 5e divisie: 14 juni 2008 te Amersfoort
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Kaylee de Heus, Manon Witteman, Carlien den Uijl en Suzanne de Hoog mochten deel nemen aan
het districtskampioenschap.
Carlien behaalde een 2e plaats in de categorie senior NTS 7.
Meisjes/dames regiofinale 7e divisie: 28 juni 2008 te Amersfoort
6 deelneemsters in 2 leeftijdscategorieën en wel: Mylene Frankfort, Loes Berkhof, Jailen Douma
en Heleen Boesveld in de categorie senior NTS 9 en Fleur Doorman en AnneMerijn Eligh in de
categorie jeugd NTS 11.
Geen prijzen maar wel een wedstrijdervaring rijker.
Meisjes/dames acrogym Open kampioenschappen West Nederland 31 mei 2008 te Beverwijk.
1 team trio bestaande uit Niki Dukker, Maureen Spit en Juul Aalbers hebben deelgenomen aan het
Open kampioenschappen. Helaas zijn ze niet in de prijzen gevallen.
Meisjes/dames/jongens/heren Onderlinge Wedstrijden: 1 november 2008 te Lunetten
(Utrecht).
Alleen de nummers 1 worden hieronder opgesomd:
Inloop NTS 14/15/16/16
Desirée Bunschoten
Inloop NTS 14
Elisabeth Kromhout
Opstap NTS 14/15/16/16
Anne Siemers
Opstap NTS 14
Eva Meijer
Opstap NTS 13
Marleen van der Ploeg
Instap NTS 13/14 recreatie
Samantha van Dort
Instap NTS 14
Sam van Hout
Instap NTS 13
Robin Leuverink
Instap NTS 12
Elyanne Oey en Fieke van Dijk
Pupil 1 NTS 13/14 recreatie
Else van der Leij
Pupil 1 NTS 12
Sasha Hazelzet
Pupil 1 NTS 11
Kaylee de Heus
Pupil 2 NTS 13/14 recreatie
Isa Muis
Pupil 2 NTS 11
Shanna van Steensel van der Aa
Pupil 2 NTS 10
Sofie Wollaars
Jeugd/pupil 2 NTS 12
Guusje Kersten
Jeugd NTS 11
Livia Kolen
Jeugd NTS 10
Fleur Doorman
Jeugd NTS 9
Laura den Uyl
Jeugd NTS 8
Puck Janssen
Jeugd NTS 6
Pauline Lobbezoo
Junior/Jeugd NTS 13/14 recreatie
Ella Visser
Junior NTS 10
Bernice van Engelen
Junior NTS 9
Sofie Doorman
Junior/Senior NTS 7
Carlien den Uijl
Junior NTS 5
Annika van Kouterik
Senior NTS 9
Mylene Frankfort
Senior NTS 6
Puk Bos
Senior NTS 5
Mariëlle van der Meer
Jongens/heren:
Benjamin NTS 17
Inloop NTS 16
Instap NTS 10/pupil 1 NTS 13
Pupil 1/jeugd NTS 15
Jeugd NTS 9
Junior/Senior NTS 8+4
Senior NTS 10

Simon Osnabrugge
Zurreyl Simon
Daniël Hordijk
Michel den Uyl
Daan Moens
Fernand Cools
Eddy van der Rijst
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Simon Osnabrugge mag dit jaar de Jan de Jager beker mee naar huis nemen omdat hij de hoogste
score had over de hele dag.
Meisjes/dames springwedstrijden: 10 november 2007 te Woerden
Alleen de groepen met prijzen som ik hieronder op:
Groep 1: categorie jeugd E 7-9 jaar zijn 1e geworden op de lange mat en 2e met mintramp-kast.
Groep 2: categorie jeugd E 9-11 jaar zijn 3e geworden op de lange mat en 2e met minitramp-kast.
Groep 3: categorie junior E zijn 3e geworden op de lange mat.
Groep 4: categorie junior E zijn 2e geworden op de minitramp-landingsmat en minitramp-kast.
Groep 5: Jeugd D zijn 3e geworden op de minitramp-kast.
Groep 6: Jeugd D zijn 2e geworden op de lange mat.
Groep 8: categorie junior D zijn 3e geworden op de lange mat en 1e op de minitramp-landingsmat
en 2e met de minitramp-kast.
Groep 9: categorie senior D; zijn 1e geworden op de lange mat en 3e bij de minitramp-landingsmat
en 1e met minitramp-kast.
Groep 10: categorie senior niveau D; zijn 3e geworden op de lange mat en 1e bij de minitramplandingsmat en 2e met mintramp-kast.
Meisjes/dames 1e voorronde 1-2-3e divisie: 29 november 2008 te Amersfoort
3 deelneemsters: Pauline Lobbezoo, Annika van Kouterik (helaas door langdurige enkelblessure
niet in actie geweest) en Mariëlle van der Meer.
Jongens/heren 1e voorronde NTS hoog: 6 december 2008 te Amersfoort
David Wristers in de categorie instap 1e divisie NTS 9 verdiende de 1e plaats.
Dit was de laatste wedstrijd van het jaar 2008.
Alle uitslagen worden netjes (vlak na een wedstrijd) op onze site (www.fraternitas.nl) met een link
naar de uitslagen gezet. De ouders, leden en wij als trainers kunnen dan heel snel zien hoe ze het
gedaan hebben. Ati, bedankt weer voor deze snelle acties.
Ondanks het gala jaar toch nog 23 wedstrijden op een rijtje gezet.
Cisca den Uyl
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Jaarverslag drumfanfare Fraternitas 2008
Het jaar 2008 was een heel bewogen jaar, met een goede start maar een iets minder goed einde.
Met aan het begin nog een prima ledenbestand van 23 personen hebben we in 2008 diverse
mooie optredens kunnen realiseren te weten:
29 maart
Concert verzorgingshuis in Zeist
29 april
Lampionnenoptocht Maarssenbroek
30 april
Koninginnedag Maarssen
29 mei
Avondvierdaagse Utrecht Hoograven
15 november
Sinterklaas Maarssen
22 november
Sinterklaas Nieuwegein
17 december
Vreeswijk bij kaarslicht.
Helaas hebben er halverwege en aan het eind van het jaar een tiental
mensen hun lidmaatschap bij Fraternitas opgezegd, waaronder ook drie bestuursleden.
Hierdoor moest er snel een nieuw bestuur gekozen worden, wat niet eenvoudig was, daar er op
voorhand geen kandidaten waren.
Met spoed werd er een algemene ledenvergadering ingelast. Deze was op 2 september na de
repetitie.
Gelukkig was Ate Sagius bereid zijn bestuursfunctie van materiaalbeheerder instrumenten voort
te zetten.
Maarten Schmöhl stelde zich kandidaat als penningmeester, Jantine Kroneman nam het
secretariaat voor haar rekening en ondergetekende werd voorzitter.
Aldus werd unaniem door de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.
Het werven van nieuwe leden heeft de grootste prioriteit, dus werd hiermee meteen fanatiek
gestart, met als resultaat een nieuw lid in december.
Bij de optredens in december werd ook getracht nieuwe leden binnen te halen, via het uitdelen
van onze nieuwe flyers.
De animo onder met name de jongeren blijft gering, maar we zien toch mogelijkheden en gaan
met frisse moed aan de slag, vooral tamboers zijn hard nodig.
Nieuw in 2008 is ook onze prima website en ons eigen logo, met de trompettist en de slagwerker.
Dit logo stond reeds op de sweaters en wordt nu gebruikt bij correspondentie e.d.
Er werd naarstig gezocht naar een slagwerkinstructeur, maar een professionele is erg duur en
waarschijnlijk niet haalbaar voor de club.
Financieel is de club gezond, zoals U kunt zien in het financieel verslag van de penningmeester
van de drumfanfare.
De algemene ledenvergadering heeft twee maal plaats gevonden (een keer extra ingelast).
Het bestuur is in 2008 maandelijks bijeengekomen, waarbij Danny echter veel verstek moest
laten gaan i.v.m. zijn werkzaamheden.
Het nieuwe bestuur is vier maal bijeengekomen.
Ook zijn wij als nieuw bestuur op 11 december bij het hoofdbestuur geweest voor kennismaking
en uitwisseling van enkele gegevens en ideeën, dit was voor ons erg leerzaam en aangenaam.
2008 hebben we ondanks het verloop van de leden toch goed af kunnen sluiten en was muzikaal
een goed jaar..
Wij hopen ook 2009 net zo mooi te maken met wellicht nieuwe leden erbij waardoor het nog
mooier kan worden.
Het bestuur heeft er alle vertrouwen in,
Joop Volp
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FINANCIEN 2008
Exploitatierekening
Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting Raming

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

2008

2008

2007

2009

2010

€
29.000
2.000
1.500
750
31.000
1.750
1.000
7.000
1.000
500
1.000
2.750
750
5.000
5.000
3.000
500
8.000

€
26.586
1.347
164
448
26.755
1.985
2.409
6.288
658
183
2.386
2.299
1.279
4.046
2.097
4.130
168
7.023

€
29.010
2.625
935
778
25.174
1.811
3.303
2.057
740
116
867
2.509
653
2.604
0
3.627
1.581
7.396

€
35.000
1.500
1.000
750
27.500
1.800
1.000
2.000
750
500
750
3.750
750
5.000
0
3.000
750
7.500

€
35.000
1.500
1.000
750
27.500
1.900
2.500
6.000
750
500
1.000
2.500
750
5.000
0
4.000
750
7.500

500
5.000
2.250
1.000
-11.100
99.150

1.058
5.720
1.189
449
2.111
100.778

0
6.567
2.261
424
-11.121
83.917

0
6.500
2.500
750
-11.050
92.000

0
6.000
1.500
500
-6.650
100.250

Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting Raming

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

2008
€
77.250
500
650
0
4.250
7.000
6.000
1.500
1.500
500
99.150

2008
€
78.020
535
272
1.780
4.455
8.341
5.050
1.084
866
375
100.778

2007
€
65.141
503
340
779
1.110
10.167
4.815
126
501
435
83.917

2009
€
70.000
500
1.000
2.000
2.000
7.000
6.000
1.000
500
2.000
92.000

Het bestuur stelt de vergadering voor het resultaat toe te voegen aan het vermogen.
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2010
€
80.000
500
1.000
2.000
4.500
5.000
5.000
1.000
750
500
100.250

Balans
31-12-2008
€

31-12-2007
€

14.075

17.386

11.131
7.278
43.070
75.554

7.797
5.498
41.338
72.019

Materiële vaste
activa
Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

Vermogen
Reserve Grote Club
Actie
Overige passiva
Resultaat boekjaar

31-12-2008
€

31-12-2007
€

52.335

63.457

12.237
8.874
2.108
75.554

12.237
7.447
-11.122
72.019

BEGROTING DRUMFANFARE

Mocht U vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur voor aanvang van de jaarvergadering.
De vragen kunnen direct beantwoord worden en op de jaarvergadering zal hiervan -indien van belang melding gemaakt worden.

Maart 2009
Bestuur Fraternitas Utrecht

19

VAN DE JONGENS / HERENSELECTIE……

E

en vreemde gewaarwording… op weg naar wedstrijden, maar om bij de zaal te komen moet je
de boot nemen! Dat was het geval in het weekend van 1 februari. Na twee regionale selectiewedstrijden, werd op 1 februari de rayonfinale gehouden op Texel! Voor deze wedstrijd waren zowel David als Boyd geselecteerd.
Een hele belevenis, die voor de meeste deelnemers en
supporters aanleiding was er een lang weekend Texel
van te maken. Ondanks dat een aantal problemen hebben gehad met de overtocht (extreem laag water, wind
de verkeerde kant op), was iedereen op tijd aanwezig.
In de eerste ronde was het direct de beurt aan David.
Tijdens de wedstrijd bleek al snel dat iedereen aan elkaar gewaagd was, dus een klein foutje kon grote gevolgen hebben. Door een kleine onbalans tijdens voltige
en te lage zwaaien in de brug, werd David met 103,10
net 4e: nr 3 had 0,20 meer…. Geen podiumplek dit keer.
Wie weet met de landelijke wedstrijden meer geluk!
In de tweede ronde was het de beurt aan Boyd. Uit de eerste
ronde bleek al dat er zeer streng gejureerd werd. Helaas
voor Boyd heeft dat iets minder uitgepakt. Ondanks de
hoogste score voor sprong, is hij uiteindelijk 11e geworden.
De week erna direct weer aan de bak voor de eerste landelijke kwartfinale. Voor deze wedstrijd was alleen Fernand
ingeschreven. David ook, maar hij doet mee onder de pet
van DOS Alphen. Tijdens de eerste wedstrijd heeft David
een prima prestatie neergezet door 2e te worden. David van
harte!! Voor Fernand de eerste keer landelijk op dit hoge niveau (3e divisie) en wie weet kon hij revanche halen voor het niet halen van de rayonfinale. Het is uiteindelijk een lange dag geworden.
Zijn laatste oefening turnde hij om 21:30 uur…. Ondanks wat kleine aandachtspuntjes, uiteindelijk
een mooie wedstrijd. De uitslag maakte het feest nog groter: met een 6e plaats is doorstroming naar
de halve finale een stuk dichterbij gekomen. Nog even duimen!!
Tijdens de verslagen hebben we het bijna altijd over de deelnemers. Bij deze een dankwoord richting de juryleden die voor Frat (Bram en Kees) en SportVereent (Vincent) aan het werk zijn. Mijn
complimenten en dank voor jullie inzet dit seizoen. Niet alleen tijdens regio- en rayonwedstrijden
staan jullie voor ons klaar, maar ook tijdens de landelijke wedstrijden.
Kees (met bril)

Bram in opperste concentratie
Vincent (aan de koffie)
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VAN DE KLEDINGCOMMISSIE….

B

egin dit jaar hebben we de introductie van het nieuwe selectiepakje voor de meisjes en dames gehad. Deze periode zijn we bezig met het opnemen van de bestellingen voor het nieuwe trainingspak van Frat.
Het trainingspak maakt onderdeel uit van de officiële kleding van Fraternitas en is verplicht voor
alle leden vanaf de categorie jeugd. Het moet gedragen worden tijdens rayon-, regio- districts- en landelijke wedstrijden. Tijdens de onderlinge wedstrijden is het dus niet verplicht.
De pakken zijn verkrijgbaar in diverse maten en kost slechts €50,=.
Mocht je nog een oud en goed passend Fraternitas trainingspak hebben, mag dat nog tot juli 2010 gedragen worden op wedstrijden. Op de omslag zie je hoe het nieuwe trainingspak er uit ziet.

OP DE VALREEP…. WEDSTRIJDEN 28 MAART 2009

D

e laatste zaterdag in maart was een drukke dag voor drie jongens van de selectie van Frat.
Daan en Steven turnden hun eerste selectiewedstrijd NTS laag in Ochten en David turnde voor
DOS zijn tweede ¼ finale in Alphen a/d Rijn.
Daan en Steven zaten in dezelfde ronde, maar in verschillende groepen…. Dat werd dus heen en
weer rennen. Daar bleef het niet bij. Doordat ik niet
goed gelezen had, heb ik Daan de verkeerde oefenstof geleerd. Gelukkig werd ik hier nog voor de
wedstrijd door Raymond op gewezen (Raymond;
mijn dank is groot!).
Dat wordt dus flink improviseren; voor mij om
nieuwe oefeningen te maken maar vooral voor Daan
om deze binnen hele korte tijd te leren. Sprong en
mat verliepen prima; de hoogste score zelfs op deze
toestellen. De overige wat minder, maar gezien de
omstandigheden niets om je voor te schamen. De
grootste verrassing kwam met de prijsuitreiking: een
3e plaats!!! Daan, een geweldige prestatie!
Door het aanpassen van de oefeningen van Daan,
heb ik Steven iets minder aandacht kunnen geven
met het inturnen. Met mooie oefeningen en ondanks
een dubbele achteropzet in de ringen is Steven 1e
geworden.
Daan en Steven met een bronzen en gouden plak!!

David had op dat moment zijn wedstrijd in
Alphen al geturnd, maar was het voldoende om
geselecteerd te worden voor de ½ finale van 9
mei in Sittard?
Een Sms’je bracht het verlossende bericht: met
wederom een tweede plaats heeft David zijn
kwalificatie veilig gesteld: van harte!!!

Eddy van der Rijst

David krijgt zijn zilveren plak van Yuri van Gelder!!
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EVEN VOORSTELLEN….

H

allo allemaal,

De jongens en meisjes van de woensdagmiddag in de Oude Kerkstraat kennen mij ondertussen al. Ik ben Chantal en ik heb vanaf december de kleuterles en 6/7-jarige meisjesles overgenomen
van Lenny. Ik kom oorspronkelijk uit Spijkenisse, daar heb ik zelf ook altijd geturnd. Op mijn
twaalfde begon ik met het assisteren bij de recreatielessen. Dit vond ik zo leuk, dat ik af en toe ook
lessen zelfstandig gaf. Dit heb ik gedaan tot ik klaar
was met de middelbare school. Helaas moest ik toen
stoppen, omdat ik hier in Utrecht ging studeren en
wonen. Ik studeer nu Aardwetenschappen (geologie) aan de universiteit en zoals vele andere studenten ben ik begonnen met roeien. Ook een hele leuke
sport, maar turnen is altijd mijn passie gebleven.
Dus na anderhalf jaar studeren ben ik toch weer op
zoek gegaan naar de mogelijkheid om les te geven
en dat vond ik hier, bij Fraternitas. Naast het lesgeven zijn mijn andere hobby’s; roeien, schaatsen en
reizen. Ik vind het lesgeven hartstikke leuk en ik
hoop het nog vele jaren te doen bij Frat!

Chantal Rietdijk
Bijna vergeten: ik ben nog op zoek naar assistenten voor op mijn les. Heb je zin, kom dan langs op
les of mail me even: chantal@fraternitas.nl

OUDERENKAMP…
VOORAANKONDIGING OUDERENKAMP VOORAANKONDIGING OUDERENKAMP
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 vast verklappen dat je het weekend van 6 t/m 8 november 2009 vast moet reserveren in je agenda!
Groetjes van jullie kampcommissie (Kosse, Mariëlle, Gerard, Joost en Hilde)

VOORAANKONDIGING OUDERENKAMP VOORAANKONDIGING OUDERENKAMP
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1E EN 2E VOORRONDE VERPLICHTE OEFENSTOF…

O

p 7 februari jl waren de eerste wedstrijden voor de meisjes in divisie 5, 6 en 7 die verplichte
oefeningen doen (behalve de groep die een vloeroefening op muziek doen) Lekker dichtbij
in de Galgewaard in Utrecht. Als leiding vonden wij het hele gezellige wedstrijden die goed
georganiseerd waren. Met veel deelneemsters en een gloed nieuwe camera hebben wij er een leuke
dag van gemaakt. Met drie medailles gingen de Fratleden naar huis: Marleen van der Ploeg en Sam
te Wierik deelden een derde plaats bij de opstap 13 en Fieke van Dijk mocht een zilveren medaille
meenemen uit de categorie instap 12. Gefeliciteerd meiden!!! Ook waren er nog 4de plaatsen dus
misschien bij de volgende voorronde????? Wil je de uitslagen nog eens na lezen, kijk dan op
www.fraternitas.nl bij uitslagen. Onder het kopje fotoalbum staan 121 foto’s van deze dag.
Ik heb meegedaan aan de turnwedstrijd in Galgenwaard. Toen ik klaar was met turnen moest ik heeeeel
lang wachten voor de prijsuitreiking. Ondertussen
mochten we tekenen. Ik vond het heeeeel jammer dat
ik niets had gewonnen. Maar met tekenen was ook een
wedstrijd en daarmee had ik wel gewonnen! En daar
was ik heel blij mee. Ik had een hele mooie turnbeker
gewonnen met dropjes erin. En er zat ook nog een
brief bij. Ik vond het heeeel leuk!

Bo in actie

Groetjes Bo
Op zaterdag 21 maart was het de dag voor de tweede voorronde voor de verplichte oefenstof……..
De vrijdag voor de wedstrijd ging de 'borstwaarts om' met 2
benen in de training heel goed. Dus zei juf Bapke dat ik het in
de wedstrijd ook mocht proberen. Met inturnen ging het goed
en gelukkig in de wedstrijd ook. En ik had de derde prijs gewonnen.
Groetjes van Sam te Wierik

Dit vond ik wel erg kort, dus ook het verhaal van mijn kant:
Al weken maakte Sam zich zorgen over de 'borstwaarts om'
Sam en Marleen op 7 februari
met 2 benen, want die lukte maar niet. Ieder rek of dwarsliggende balk werd 'misbruikt' om te oefenen. De dag voor de wedstrijd kwam Sam helemaal gelukkig
thuis. De laatste poging op de training was het dan eindelijk gelukt. Juf Bapke had gezegd dat het
dan morgen ook wel zou lukken. Dat hoopten wij dan ook maar om een al te grote deceptie te voorkomen.
De wedstrijddag begon met het inlopen, de warming-up en het inturnen.Vervolgens een mooie
vloeroefening van alle meiden, gevolgd door de sprong oefening. Sam maakte een mooie eerste
sprong, nam een aanloop voor de tweede en vergat gewoon haar handen neer te zetten. Gevolg:
prachtige salto, landing op de voeten, en ik dacht (als volslagen turn-leek) dat dit
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1E EN 2E VOORRONDE VERPLICHTE OEFENSTOF…
zeker een vol bonuspunt zou opleveren.
Dit bleek niet het geval, de sprong werd
zelfs geheel ongeldig verklaard. Bapke
moest zich zelfs nog even melden bij de
jury om aan te horen dat dit een 'nulscore' was.
Door naar de brug. Met de inmiddels bekende borstwaarts om ging het goed, de
rest van de oefening ook en toen restte
alleen nog de balk. Eerst twee meisjes
van een andere vereniging. Dat zag er
Gina zit klaar om te zwaaien aan de hoge ligger
zeer professioneel uit!
Vervolgens de meisjes van Fraternitas. Oefening door iedereen weer mooi uitgevoerd. Sam viel helaas van de balk, maar ging verder ook prima.
Na de afmars allemaal blije gezichten, bij de meisjes
en de trainsters. De meisjes hadden goede oefeningen
afgeleverd en waren zelf heel tevreden. De balk oefening van de andere vereniging was niet alleen mij
(nogmaals: als absolute turn-leek) opgevallen. De
trainsters wisten te vertellen dat deze meisjes van 7/8
jaar al 4 uur per week trainen!

Eva in zweefstand

Ondertussen waren de meisjes onderling druk aan het
speculeren over de medaille kansen (o.a. "ik heb al
een 1e en een 3e prijs, dus ik hoop dat ik nu 2e ben").
Wij (trainsters en ouders) probeerden dde verwachtingen wat af te remmen, gezien de oefeningen die
we van de andere vereniging hadden gezien. Bij de
prijsuitreiking bleek dat Sam toch een derde prijs had
gewonnen! Apetrots heeft ze die in ontvangst genomen en half Utrecht heeft hem inmiddels al gezien.

Ik ben natuurlijk net zo trots als Sam op haar medaille, maar ik vind het eigenlijk net zo leuk om de
enorme vooruitgang te zien bij alle meisjes!
Vanaf de tribune volgden wij met een aantal ouders de verrichtingen van onze kinderen. Wat iedereen opviel is dat de meiden, in vergelijking met de onderlinge wedstrijd eind 2008, veel beter en
stabieler de oefeningen kunnen uitvoeren. Dit viel meerdere ouders op en een groot compliment aan
alle trainsters vind ik dan ook zeker op
zijn plaats. Bij deze!!!
Met vriendelijke groet,
Jeroen te Wierik
Ook de uitslagen van deze dag zijn na te
lezen op www.fraternitas.nl
Meisjes instap NTS 12, 2e van rechts Fieke, won zilver!
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FRATKLEDING

W

at wordt er voor kleding verwacht?
Voor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet wel sportkleding zijn waar de leden
zich goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet buiten is gedragen en een stroeve zool
heeft.

Leden die aan wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben:
Meisjes/dames:
jongens/heren:
Donkerblauw turnpakje*
Donkerblauwe turnhemd*
Witte sokken (zonder enige kleur)
Witte sokken (zonder enige kleur)
Witte turnschoentjes
Witte turnschoenen
Witte korte broek*/witte turnpantalon
Doe je mee aan de rayon- en regiowedstrijden en ben je in de leeftijdsgroep jeugd, junior of senior
dan is het dragen van ons trainingspak* tijdens de op- en afmars en tijdens de prijsuitreiking verplicht (dit geldt dus niet voor de onderlinge wedstrijd).
* deze kleding is uitsluitend te koop bij onze eigen verkoop.

Deze verkoop is (in principe) elke eerste en tweede donderdag van de maand.
Van 19.00 tot 20.00 uur in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a, dit is tegenover de ingang
van het Julianapark. De exacte data staan in de agenda.
Er kan in de Oranjekapel niet gepind worden, alleen contante betaling is mogelijk!
Artikel
Turnpakje meisjes
Acrogym pakje
Legging model A (kort)
Legging model B (boven knie)
wordt op verzoek besteld
legging model C (onder knie)
wordt op verzoek besteld
Turnhemdje jongens
Witte korte broek jongens
Trainingspak (nieuw model !!)
Rugtas
Sporttas

prijs
Maten 116 t/m 164
€ 35,00
€ 41,00
€ 17,00
€ 19,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 38,00
€ 43,50
€ 18,50
€ 20,50

€ 21,00

€ 24,50

€ 30,50
€ 12,00

€ 33,00
€ 13,00
€ 50,00
€ 11,00
€ 15,00

De turnleertjes van Reissport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450
Art. nr 531 3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting.
Art. nr 532 ringenleertjes met klittenbandsluiting.
De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn
Ambachtsweg 14
3542 DG Utrecht
telefoon 030 247 50 20
E-mail: info@tematurn.nl Web: www.tematurn.nl
Op onze site www.fraternitas.nl kan turnkleding worden aangeboden en gevraagd. Dus heb je
turnkleding te koop of ben je op zoek naar turnkleding van Frat, stuur dan een berichtje naar
info@fraternitas.nl. Zet er duidelijk bij waar het om gaat en hoe je bereikt kan worden.
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CONTRIBUTIE
Dit is de enige echte contributieregeling per 01-01-2009
Alle bedragen geven de contributiebetaling per kwartaal weer. Hierin zit niet alleen de
zaalhuur en de vergoeding voor de leiding, maar ook o.a. de bondscontributie en het betalingsverkeer. Betaling van de contributie vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. Bij de
eerste betaling na de inschrijving wordt tevens eenmalig € 7,= inschrijfgeld in rekening gebracht
Standaard lessen:
1 uur les in de week:
1 ¼ uur les in de week:
1 ½ uur les in de week:

€ 32,00
€ 40,00
€ 48,00

U-pas
U-pas leden kunnen in aanmerking komen voor een
reductie van 50% op de totale contributie (vanaf 17 jaar)
Tot 17 jaar zelfs 100% reductie. Stuur daartoe (elk jaar)
een kopie van uw pas naar de ledenadministratie.
Meerdere lessen:
b.v. 1 uur turnen en 1 ½ uur acro:
betreffende contributies optellen minus € 12,00 korting
per kwartaal.
Dus: € 32 (1 uur) + € 48 (1 ½ uur) = € 80 - € 12 = € 68.

Selectie lessen:
Pre-selectie + gewone les

(16)

€ 52,00

Jeugdselectie
Jeugdselectie + gewone les

(13)
(13)

€ 72,00
€ 92,00

Selectie
Selectie + gewone les
Selectie + gewone les

(14)
€ 92,00
(14) (+1 uur) € 112,00
(14) (+1 ¼ uur) € 120,00

6/7 divisie + gewone les (+1 uur)
6/7 divisie + gewone les (+1 ¼ uur)

€ 62,00
€ 70,00

Jongens selectie (tm 9 jr) (50)€ 72,00
Jongens selectie (10 tm 13 jr) (50)
Heren selectie (va 14 jr) (50)

€ 92,00
€ 120,00

Tussen haakjes is het lesnummer weergegeven zoals het in het lesrooster
achter de leeftijd staat.

Vindt de betaling middels automatische
incasso plaats, ontvangt u een korting
van € 2,50 per betaling.

Voor vragen m.b.t. de contributie:
Miranda Klinkenberg. (miranda@fraternitas.nl of 030-2735325)

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
(dus uiterlijk 31 mei opzeggen voor het kwartaal dat begint op 1 juli,
31 augustus voor het kwartaal dat begint op 1 oktober,
30 november voor het kwartaal dat begint op 1 januari en
28 februari voor het kwartaal dat begint op 1 april)

Opsturen naar onderstaand adres:
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

of via e-mail:
ledenadministratie@fraternitas.nl
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LESROOSTER
Burgemeester Fockema Andrealaan 9
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar
Burgemeester Fockema Andrealaan 7
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Maandag
17.00-18.00 uur
jongens
6-10 jaar
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
Club-Extra
4 - 6 jaar
16.00 - 17.00 uur
Club-Extra
7 - 9 jaar
Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur
heren (volleybal) 25 - … jaar
Prof. Bavickstraat (eindpunt buslijn 3)
Maandag:
18.30 - 20.00 uur
sel. jongens/(adsp.) heren NTS laag
19.30 - 21.00 uur
sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog
Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Dinsdag:
17.15 - 18.15 uur
meisjes
8 - 12 jaar
18.15 - 19.30 uur
meisjes
12 - 13 jaar
19.30 - 20.45 uur
meisjes
14 - … jaar
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
18.00 - 19.00 uur
acrogym
meisjes/jongens
19.00 - 20.30 uur
acrogym
gevorderden
Donderdag:
16.00- 17.00 uur
kleuters
3 – 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar
Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.30 - 18.30 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.30 - 19.30 uur
meisjes
10 - 11 jaar
Nolenslaan 33 (groen hek)
Maandag:
18.00 - 19.00 uur
Kids-swing
5 – 12 jaar
19.30 - 20.30 uur
conditietraining dames vanaf 25 jaar
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
meisjes
6 - 7 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
8 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
10 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
va 12 jaar
Molensteyn 42 in De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur
Drumfanfare
12 - jaar
Bangkokdreef 2
Woensdag:
20.30 - 21.45 uur
(adsp.) heren
14 - … jaar
Vrijdag:
18.00 - 20.30 uur
sel. jongens/(adsp.) heren
Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.30 - 18.30 uur
jongens
6 - 13 jaar
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
kleuters
3 - 5 jaar
17.00 - 18.00 uur
meisjes
6 - 9 jaar
18.00 - 19.00 uur
meisjes
9 - 11 jaar
19.00 - 20.15 uur
meisjes
12 - … jaar
Woensdag:
17.00 - 18.30 uur
jeugdselectie
18.30 - 20.30 uur
selectie
20.30 - 21.45 uur
dames
17 - … jaar
Vrijdag:
17.00 - 18.30 uur
jeugdselectie
18.30 - 20.30 uur
selectie
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
pré-selectie
10.00 - 11.30 uur
6/7 div. selectie verplicht
11.30 - 13.00 uur
6/7 div. selectie keuze

ingangsdatum 1 januari 2009

lesnummer
20
21
26

Tijdelijk (Bapke Roodenburg)
Tijdelijk (Bapke Roodenburg)
Hester van der Rijst

22
23

Carlien den Uijl
Carlien den Uijl

30

Vera Zanting

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

71

Cees Casteleijn

50
50

Sport Vereent ism Eddy van der Rijst
Sport Vereent ism Eddy van der Rijst

40
41
42

Elsemiek van Raaij
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

43
44
54
55

Chantal Rietdijk
Chantal Rietdijk
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

47
45
46

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

48
49
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus

63
60
61
62

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

72

Cor Schmöhl

53

Eddy van der Rijst

50

Eddy van der Rijst

51

Fernand Cools

10
11
12
9

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Cisca den Uyl

13
14
15

Rien den Uyl
Rien den Uyl
Rien den Uyl

13
14

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl

16
17
18

Carlien den Uijl
Carlien den Uijl
Carlien den Uijl
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Pieter Vos
Secretaris a.i. (postadres)
Ati van der Meer
1e Penningmeester
Ron Visser
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Hilde de Vries-Lit
Brigyt Witteman

pieter@fraternitas.nl
Postbus 9742
Voor digitale post

3506 GS Utrecht
030-2438758
secretaris@fraternitas.nl

ron@fraternitas.nl
miranda@fraternitas.nl
joop@fraternitas.nl
hilde@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl

TRAINERS COMMISSIE
Voorzitter
Cisca den Uyl

cisca@fraternitas.nl

Leden
Cees Casteleijn
Fernand Cools
Jelle Duinsbergen
Anne Erkelens
Lenny de Heus
Annemiek van der Ploeg
Elsemiek van Raaij
Chantal Rietdijk
Eddy van der Rijst
Hester van der Rijst
Bapke Roodenburg
Carlien den Uijl
Mirjam den Uijl
Rien den Uyl
Vera Zanting

cees.casteleijn@fraternitas.nl
fernand@fraternitas.nl
jelle@fraternitas.nl
anne@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
annemiek@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
chantal@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
hester@fraternitas.nl
bapke@fraternitas.nl
carlien@fraternitas.nl
mirjam@fraternitas.nl
rien@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl

CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman

Digitaal:

Ledenadministratie
Ria van Raaij

ledenadministratie@fraternitas.nl

Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

drumfanfare@fraternitas.nl

Leistraat 7
3572 RD Utrecht
Digitaal:
kopij@fraternitas.nl
http://www.fraternitas.nl
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030-2734921

