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Het bestuur van Fraternitas nodigt u uit voor het
bijwonen van de Jaarlijks Algemene
ledenVergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 14 april
2011 Bethelkerk, Burgermeester Norbruislaan 1
in Utrecht.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
U wordt ontvangen met koffie en thee.
De vergadering begint om 20.15 uur precies.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 7 april in het
bezit te zijn van de voorzitter.
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VAN DE VOORZITTER….

3453 JA de Meern
Nu de krokussen de grond uit schieten, de
dagen al langer worden, het seizoen in volle gang is, iedereen zich weer sportief opmaakt voor de turnfinales, traditioneel de
jaarlijkse ledenvergadering in aantocht is,
zie elders in dit blad - U bent hierbij allen
van harte uitgenodigd- en 2011 ook in het
teken zal staan van het gereedkomen van
de Turnhal die de selecties gelegenheid
gaat bieden voortaan in een geweldige
ambiance te gaan trainen, het ook goed
gaat met het Turnen in Utrecht, dit jaar zal
de Turnhal in gebruik genomen worden
waarmee het gezamenlijke top Turnen in
onze Domstad ongetwijfeld op een hoger
plan gebracht zal worden, deel ik u in 1
adem mee dat dit het laatste voorwoord is
van de huidige voorzitter. De termijn van 3
jaar zit erop. Vanaf deze plaats wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren, het was een groot genoegen
voorzitter te mogen zijn van deze prachtige
vereniging.
In dit 118e jaar gaat het nog steeds hartstikke goed met de vereniging, vooral
dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers, trainers, juryleden en turn(st)ers.
Het gaat u goed.

e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 07-06-2011

IN DIT NUMMER O.A.:
# alle JAV stukken...
# Verslag acro wedstrijden…
# Verslag turnwedstrijden…
# Van de Drumfanfare...
# Nieuw: Wat te doen als…
# En nog veel meer……

VOORZITTER
Pieter Vos
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06 39 33 25 82

Pieter Vos

PENNINGMEESTER
Martin Sandford
(030) 267 26 57
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Penningmeester
Fraternitas Utrecht
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VAN DE REDACTIE…

B

este lezers,

In deze uitgave diverse verslagen van dames-, heren- en acrowedstrijden.
Daarnaast in deze dikke uitgave de diverse jaarverslagen... de Jaarlijks Algemene ledenVergadering staat weer voor de deur. Op donderdag 14 april kunt u als lid uw stem laten gelden. Vanaf
pagina 9 meer informatie over de JAV.
Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de lessen in de in aanbouw zijnde turnhal.
We hopen in de volgende uitgave hier meer over te kunnen vertellen. Wilt u weten hoe ver men is
met de bouw? Via de mediasite van Fraternitas (media.fraternitas.nl) wordt u via een wekelijks fotoverslag op de hoogte gehouden.
Tot slot graag de aandacht voor de bestuursverkiezingen: zoals u kunt lezen op pagina 9 zijn er drie
bestuursleden die het bestuur gaan verlaten. Gelukkig hebben we al één kandidaat (Ati) voor de
functie van voorzitter. Er blijven nog twee functies vacant, waaronder die van penningmeester.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie, neem dan contact op met het bestuur
(bestuur@fraternitas.nl) voor meer informatie!
Veel leesplezier!
Eddy

WELKOM NIEUWE LEDEN
Herman Aarsman
Roxanne Alkema
Anoek Appel
Gera Attwell
Youssra Chennan
Thijs Burema
Charlotte van den Brink
John Cirkel
Gerard van Dijk
Floor Dolstra
Veerle van Essen
Jikke van Essen

Edwin Faasen
Indy van Gendt
Moni van Gendt
Thirza van Gennip
Yaro Geurtsen
Delana Jansen
Quinty de Jong
Oussama M’ Hamdi
Intisaar Khalota
Meike Kleene
Calvin Kley
Henk van den Koedijk

Sarah de Kruijff
Floor Kuijpers
Saloua Lakhdar
Dorothy van Leijen
Lois van Loenen
Pierre Mansveld
Jan Michies
Iris van Oostrum
Romee Peters
Bart van der Putte
Lotte Rakers
Lois van Ravenzwaaij

Pia Rudiger
Joelle Schrijvers
Oumaima Sokhal
Nouhaila Sokhal
Lara Vroomen
Pien te Wierik
Bo Anna van Zanten
Irem Zwiers
Luca Knoppen
Ismay den Otter
Max Torres

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
De in aanbouw zijnde
Utrechtse turnhal krijgt
steeds meer vorm!!

De jongens tijdens de 1e ronde
van de eerste NTS laag wedstrijden in Wijk bij duurstede, 05-022011.

De deelneemsters van de 2e
voorwedstrijd keuzeoefenstof,
05-03-2011, Hooglanderveen.

Annick, Keetje, Isabelle en Mia tijdens de 1e voorwedstrijd voorgeschreven oefenstof op 21-02-2011 in
Hooglanderveen.

Jeugd en pupillen 2 tijdens de
prijsuitreiking 1e voorwedstrijd
voorgeschreven, 21-02-2011 in
Hooglanderveen.
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VAN HET BESTUUR

O

p de jaarvergadering van 14 april treden 3 bestuursleden af.
Voor de functie van voorzitter heeft Ati Dijk zich kiesbaar gesteld. Ati kent u al
als vrijwilligerscoördinator binnen het bestuur en van vele andere verenigings
functies uit het verleden. Hilde de Vries, o.a. lesrooster commissie contacten
gemeente, treed tussentijds af. Een gedeelte van de taken zal worden overgenomen
door Claudia de Groot, die in 2010 in het bestuur is gekomen.
Ook de penningmeester, Martin Sandford, treedt tussentijds af. Hoewel een opvolger
is gepolst was bij het schrijven van dit stukje nog geen witte rook gezien.
Pieter Vos

AGENDA
April 2011
2
7
9
14
16
16 en 17
22
23
24 en 25
25

regio clubteamwedstrijd dames
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
2e regio voorwedstrijd heren NTS laag in Ochten
Jaarlijkse algemene leden vergadering (JAV)
Regio finale dames divisie 4
landelijke kwartfinale heren keuze in Waddinxveen
Goede vrijdag, dus geen trainingen
Landelijke finale 4e divisie, heren. Rijssen
Pasen, dus geen trainingen
Jaarbeurs Utrecht Marathon

MEIVAKANTIE 2 T/M 7 MEI

(in overleg met leiding misschien al vanaf 22 april)

Mei 2011
7 en 8
12
14
14
19
21
21 en 22
22
28
28
28 en 29

½ landelijk finale heren in Nijverdal
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
½ finale landelijk acrogym D en E
Regio finale dames divisie 5
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
district finale dames divisie 4
½ finale landelijk heren in Zwijndrecht
½ finale landelijk acrogym D en E
district finale heren NTS laag in Hooglanderveen
Fraternitas organiseert: individuele recreantenwedstrijd in de Paperclip in Utrecht
Open kampioenschappen acrogym in Beverwijk

Juni 2011
2
4 en 5
7
9
11
12 en 13
18
18
25

Hemelvaartsdag (2 en 3 juni GEEN lessen)
Landelijke finale heren in Breda
Kopij moet bij de redactie zijn
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
Regio finale dames divisie 6
Pinksteren, dus geen trainingen
Landelijke finale acrogym D en E
District finale dames divisie 5
Rayon toestelfinale
ZOMERVAKANTIE 27 JUNI T/M 15 AUGUSTUS
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VAN DE DRUMFANFARE…

B

este lezers van dit Fratblad,
Het is alweer enige tijd geleden dat u een Fratblad heeft ontvangen. Tijd voor weer een
update over de gang van zaken bij de Drumfanfare!

Afgelopen winterseizoen hebben we nog twee leuke optredens mogen doen, naast de Sinterklaasoptredens. Ten eerste waren wij op 15 december weer te zien tijdens het jaarlijkse
lichtjesfeest in Nieuwegein, Vreeswijk bij Kaarslicht. Op deze avond is heel Vreeswijk sprookjesachtig verlicht met allemaal kaarsjes. Alle straatverlichting is uitgeschakeld. Mede door de
levende kerststal kom je al helemaal in kerstsfeer.
Tijdens deze avond hebben wij op drie verschillende plaatsen een optreden verzorgd. We
speelden allemaal kerstnummertjes en dit sloeg er aan bij de bezoekers. Koud was het wel,
maar met onze kerstmutsen op was het wel te doen!
Op vrijdagavond 24 december stond er voor ons nog een optreden gepland. Jawel, op kerstavond. Wij hebben kerstavond dit jaar dan ook iets anders gevierd dan iedereen eigenlijk gewend was. Deze avond waren wij in Oud- Zuilen. Hier wordt kerstavond echt gevierd. Rond
19.00 uur moesten wij verzamelen bij het Kasteel Oud- Zuilen. Erg donker was het hier wel,
maar gelukkig gingen de vuurkorven snel aan! Voor de kleine kinderen was er de mogelijkheid
om een rondje te gaan rijden met een koets en daarop de kerstman. De koets werd getrokken
door twee Friese paarden, een erg leuk gezicht.
Nadat wij een aantal nummers hadden gespeeld bij het kasteel, werd het wel tijd om binnen
even op te warmen met een kop koffie of chocolademelk. Nadat we allemaal weer een beetje
op temperatuur gekomen waren, vertrokken we richting het kerkje van Oud- Zuilen. De weg
naar het kerkje was kerstachtig verlicht met allemaal vuurkorven. Het kerkje is heel erg klein,
maar gezellig. Hier werd een kerstdienst gehouden, met name gericht op kleine kinderen.
Er was veel belangstelling voor deze kerkdienst, het kerkje zat helemaal vol. Ook hier hebben
wij een aantal nummers gespeeld, zoals Jingle Bells. Dit nummer sloeg erg aan, iedereen zat
mee te klappen en te zingen. Het was erg gezellig! Na de kerkdienst gingen wij weer terug
naar het kasteel en daar speelden wij nog een paar nummers. De stemming bij het publiek zat
er goed en daardoor was het extra leuk om te doen. Na afloop was er voor iedereen nog wat te
drinken om een weer een beetje op te warmen en bij te komen. De organisatie was zeer enthousiast over ons optreden en was zeer tevreden. Kortom een andere maar zeer dankbare
invulling van onze kerstavond!
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de komende optredens. Natuurlijk
zullen wij op Koninginnedag weer in Maarssen aanwezig zijn. Wij zullen in ieder geval een drietal bejaardentehuizen bezoeken om ook deze mensen het feestelijke gevoel van Koninginnedag mee te geven.
Ook op 4 mei zullen wij wederom deelnemen aan de herdenkingsdienst in bejaardentehuis Maria Dommer in Maarssen. Al vele jaren begeleiden wij daar deze dienst met kerkelijke muziekstukken. Je kunt aan de mensen altijd merken dat zij het heel erg prettig vinden dat wij weer
aanwezig zijn. Het is daardoor een zeer dankbaar optreden!
Voor zover het inmiddels rond is, zullen wij op zondag 29 mei gaan spelen tijdens de afscheidsdienst van dominee Muntendam. Hij is jarenlang werkzaam geweest in de Triumfatorkerk te Utrecht. Hij heeft ons benaderd met de vraag of wij deze dienst zouden willen begeleiden. Het is natuurlijk erg leuk dat iemand dit expliciet aan ons vraagt. Uiteraard gaan wij onze
deelneming verlenen aan deze dienst. De concrete invulling moet nog bekend worden, maar
deze datum houden wij alvast vrij in onze agenda!
Tot zover weer een update over het reilen en zeilen van de Drumfanfare Fraternitas! In het
volgende Fratblad meer over de komende optredens!
PS. Excuses voor het ontbreken van de foto’s, maar door technische problemen met de computer was dit niet mogelijk. De volgende keer maar weer!
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WEDSTRIJDVERSLAG; ¼ FINALE NK IN ROERMOND

O

p 26 februari moet ik om 8.30 uur aanwezig zijn in Roermond voor de kwart finale NK. Samen met papa en mama zijn we één dag eerder die kant opgereisd.
We hebben een overnachting in een hotel genomen. Toen we bij het hotel aankwamen zagen we Mick Bergman met zijn moeder ook net in de parkeergarage aankomen rijden. Zij verbleven ook een nacht in hetzelfde hotel. Ook Eddy, trainer en
begeleider tijdens deze wedstrijd, en Bas van der Rijst sliepen in Roermond alleen zij
verbleven in een ander hotel.
Na een nacht van slecht slapen, de volgende morgen, lekker douchen, ontbijten en op
weg naar de sporthal Jo Gerrishal. Daar aangekomen was het al lekker druk met turners, toeschouwers en trainers, maar Eddy was er nog niet. Ik begon al wat zenuwachtiger te worden. Mama zei dat ze eraan kwamen. Ze hadden last van een wegomlegging.
Alle turners moesten zich in een rij opstellen voor de opmars. Toen deze was afgelopen konden we ons warmlopen. Eddy gaf me nog de laatste tips en stelde me op mijn
gemak. Zo, de wedstrijd kon beginnen. Als eerste moest ik beginnen met de rekstok.
Bij mijn vorige wedstrijd ging de buikdraai niet helemaal goed. Maar nu…ging het wel
goed. Pff, gelukkig maar. Het tweede toestel was de vloer, derde (paard)voltige, enz,
enz, enz. Alle zes de toestellen heb ik zo goed mogelijk uitgevoerd. De punten telling
was dan eindelijk klaar. In mijn groep deden 14 jongens mee. Ik ben wel niet in de
prijzen gevallen, maar op een goede zesde plaats. Daar ben ik zelf erg tevreden over
en Eddy zeker ook. We vonden het een goed eind resultaat.
In de volgende wedstrijd moesten Bas, Mick en Nino Heus hun prestaties laten zien. Papa, mama en
ik hebben hun vloer, (paard)voltige en ring oefeningen nog gekeken en zijn daarna naar huis gegaan. Ik was best wel moe na mijn wedstrijd en
zo’n beroerde nacht slapen.
De volgende dag heb ik via Bas (hyves) gehoord
dat hij 19de, Mick 15de en Nino 23ste van de 29
jongens zijn geworden.
Sommige jongens van andere verenigingen trainen
soms veel meer uren per week dan wij. Ik vind dat
wij het best goed doen met onze trainingsuren.
Mede door de samenwerking van onze trainers
Henri en Vincent van Sport Vereent en Eddy van
Fraternitas hebben wij bovengenoemde resultaten
behaald.
Mitchel Jansen

Eddy
Bas en Nino
Mick
Mitchel
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DE DAMES CONDITIE LES…

A

l een groot aantal jaren bestaat bij Frat het “damesconditie-uur”, een les waar geen turntoestellen aan te pas komen. Een uur voor 25+, stond er in het Fratblad toen ik 3 jaar geleden deze les voor mijn rekening nam. Al snel heb ik de leeftijd laten ophogen naar 35+,
want dames van 28 waren hier echt niet op hun plek. Inmiddels loop ik erover te denken
om de leeftijd opnieuw op te hogen, want de gemiddelde leeftijd is… ruim 67 jaar!!! Met drie
dames die de grens van 80 zijn gepasseerd en afgelopen maandag nog een viering van iemand
die Sara heeft gezien (ze is dus 50 geworden) een hele diverse groep.
En nu hoor ik jullie al denken, dat is zeker zittende
gymles. Nou, vergeet dat
maar mooi. We zijn een uur
lang heel fanatiek aan het
bewegen, waarbij iedereen
op zijn eigen niveau kan
deelnemen. Zo lopen we
het eerste deel van de les
veel rondjes met arm- en
beenbewegingen.
Dames
met heupproblemen slaan
dan wel eens een rondje
over, terwijl de dames met
schouderproblemen
de
armbewegingen niet allemaal meedoen. Ook mag er
bij ons ingehaald worden
zodat mensen met bijvoorbeeld astma een stapje rustiger kunnen lopen. Maar bij het gebruik van de steps kunnen de
jongere dames juist weer de steps ophogen zodat ze intensiever trainen. En ik moet zeggen,
als mijn dochter van 13 wel eens een lesje meedoet is het commentaar achteraf dat het erg
zwaar is.
Naast het feit dat er dus echt een uur lang intensief bewogen wordt is deze les ook goed voor
de sociale kant van het leven. Er wordt heel wat afgekletst tussen de bedrijven door en zeker
ook gelachen. Daar hebben we twee maatregelen voor genomen.
1. Na die vreselijk lange zomervakantie van 7 weken wordt de eerste les niet in de gymzaal
gegeven, maar gaan we gezellig bij iemand thuis bijkletsen met een borreltje erbij. Zo kunnen
we de tweede week ook echt weer aan het bewegen slaan.
2. Om het nieuwe jaar in te luiden
gaan we in januari na de gymles bij
Marjatta en Cees thuis een nieuwjaarsborrel drinken. Zo ook dit jaar:
om 20.45 uur had Cees de koffie en
thee klaar en konden wij aanschuiven. Oergezellig met onder andere
Finse koekjes, Turks brood,
Hollandse en Franse kaasjes en zelfgedraaide gehaktballetjes werd het
weer snel 22.30 uur en dus tijd om
huiswaarts te keren. Marjatta en
Cees, bedankt voor de gastvrijheid
en hopelijk kunnen we volgend jaar
weer aanschuiven.
Lenny de Heus
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SELECTIE WEDSTRIJDSEIZOEN 2010-2011 DAMES…

H

et wedstrijdseizoen is, met als opwarmer de onderlinge wedstrijden op 11 december
2010, weer begonnen.
De eerste voorronde voor een aantal dames van de A-selectie stond gepland voor de 1-23e divisie op zaterdag 8 januari 2011 in Amersfoort. Dit jaar nemen we met 6 deelneemsters in deze divisies deel en wel: Rosanne Lobbezoo, Femke de Ridder (jeugd nivo 6), Puck
Janssen, Manon Witteman, Pauline Lobbezoo (junior nivo 5) en Annika van Kouterik (senior
nivo 4).
Het blijft toch altijd weer even spannend, zo’n eerste echte wedstrijd van het seizoen, ook voor
ons als trainers. We hebben er hard voor getraind de afgelopen maanden en dan moet je maar
kijken hoe de prestaties worden op de dag zelf. Als trainers proberen we de oefeningen zoveel
mogelijk aan de samenstellingseisen te laten voldoen, natuurlijk naar kunnen van de individuele turnsters, maar het is tijdens de wedstrijd altijd maar afwachten of dat wat de turnster
laat zien ook door de jury als zodanig wordt geteld. Het jureren is en blijft mensenwerk. Het is
géén tijdwaarneming waar niet over valt te discussiëren. Natuurlijk is het zo dat waar gewerkt
wordt, fouten gemaakt kunnen worden en helaas zijn de cijfers van de turnsters daar dan
soms het resultaat van. De turnsters kunnen natuurlijk ook steekjes laten vallen tijdens hun
oefening, waardoor de uitgangswaarde lager uitvalt dan gepland (maar dan kunnen we het aan
de turnsters uitleggen waarom dat zo is).
Pauline eindigde in de categorie junior 5 op een 8e plaats. Annika eindigde in de categorie senior nivo 4 op een 5e plaats!
Op zaterdag 15 januari 2011 was het een thuiswedstrijd voor de (selectie)dames van de divisie 4-5-6 keuze oefenstof. Hun eerste voorronde vond namelijk plaats in Sportcentrum Galgenwaard, Utrecht. We hadden maar liefst 28 deelneemsters in deze divisies over de hele dag.
Ook voor deze dames weer een spannend moment, hard getraind en gaan alle oefeningen zoals we die geoefend hebben.
Deze dag kunnen we een aantal prijswinnaars toevoegen aan de lijst van winnaars. In de categorie senior nivo 5 behaalde Mariëlle van der Meer het goud. Mirjam Kalisvaart (junior nivo 7)
en Elyanne Oey (pupil 2 nivo 8) kregen de zilveren medaille omgehangen. In de categorie junior nivo 6 hebben we 2 deelneemsters, Anne Spruit en Laura den Uyl. Beide mochten het ere
podium betreden, Laura werd 2e en Anne (gedeeld) 3e. Sofie Doorman werd in de categorie
senior nivo 6 3e. Maar liefst 6 prijswinnaressen dus deze dag, een superprestatie!
Op zaterdag 22 januari 2011 was het dan de beurt aan de (selectie)dames van de divisie 45-6 voorgeschreven oefenstof. Hun eerste voorronde werd gehouden in Amersfoort. 24 Fratdeelneemsters waren op deze wedstrijddag actief.
Het is soms vallen en weer opstaan. Het blijft sport waar natuurlijk altijd iets kan gebeuren. Zo
zullen veel turnsters in hun turncarrière kunnen zeggen dat ze wel eens gevlogen hebben van
de hoge brugligger. Een nare ervaring, maar dat hoort er ook bij. Het toont moed om dan toch
weer aan de brugligger te gaan hangen en toch je wedstrijdoefening aan de jury te laten zien.
Ook op deze wedstrijddag kunnen we tevreden zijn over de resultaten van de dames. Dit hoeft
natuurlijk niet altijd een medaille te zijn.
De volgende dames mochten wel met eremetaal naar huis: Keetje Bos 3e plaats (instap nivo
10), Isabelle Hoeks 1e plaats (pre-instap nivo 11), Chaja Joseph 3e plaats (pupil 1 nivo 9),
Aurora Sterck 4e plaats (jeugd nivo 9) en Nienke Hilgers 5e plaats (pupil 2 nivo 10).
Ook de laatste zaterdag van de maand, 29 januari, was er nog een wedstrijd gepland en wel
de tweede voorronde van de 1-2-3e divisie dames.
Pauline Lobbezoo behaalde een verdiende 4e plaats. Annika eindigde dit keer op een 6e plaats.
Jammer blijft dat wij als trainers tijdens deze wedstrijd meer bezig zijn met de cijfers (of het
allemaal wel volgens de regels is gegaan), dan dat we ons kunnen richten op het coachen van
onze turnsters, waar we uiteindelijk deze dag voor aanwezig zijn. Wel zijn Puck Janssen, Manon Witteman, Pauline Lobbezoo en Annika van Kouterik geplaatst voor de districtskampioenschappen 3e divisie in Beverwijk op 12 februari. Pauline Lobbezoo is ook geplaatst voor de ½
finale die gepland staat in het weekend van 26-27 maart 2011 in Wieringerwerf.
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SELECTIE WEDSTRIJDSEIZOEN 2010-2011 DAMES…
Op naar de volgende wedstrijd en die laat niet lang op zich wachten! Zaterdag 12 februari
vertrokken we naar Beverwijk voor de districtskampioenschappen divisie 3. Helaas was Manon
geblesseerd aan haar enkel en Pauline ziek. Hierdoor waren Puck en Annika dus alleen in ieder
hun eigen ronde. Het is natuurlijk veel gezelliger als je een teammaatje naast je hebt zitten
dan ons als trainers (hihi). Grapje hoor, we hebben het reuzegezellig gehad tussen de toestellen door.
Het nivo was hoog in de categorie van Puck, want met 3 hoge tienen en een 11.25 voor vloer
kwam haar totaal op 43.05, genoeg voor een 21e plaats. Ook in de categorie senioren was de
concurrentie sterk. Helaas voor Annika ging het op brug en balk niet zoals zij en wij gehoopt
hadden. Haar puntentotaal kwam op 41.45 en ze kwam daarmee op een 25e plaats.
Zaterdag 5 maart was het de beurt weer aan de dames van de divisie 4, 5 en 6 keuze oefenstof. Voor sommigen ging deze wedstrijd beter en voor anderen was het het net niet. Maar ja,
zo gaat dat.
De volgende dames mochten het erepodium betreden: pupil 2 nivo 8: Elyanne Oey (2e), senior
nivo 5: Puk Bos (3e) en Elze van der Meer (4e), junior nivo 8: Marit van Opstal (1e), senior nivo
6: Sofie Doorman (5e), senior nivo 7: Alienke van Dieren (5e).
Grappig om te zien dat het aantal prijswinnaars (6 in totaal) hetzelfde is als bij de 1e voorronde. Alleen Sofie en Elyanne mochten ook bij de 2e voorronde dus weer op het podium gaan
staan. Dat betekent dus 4 nieuwe dames met een medaille, dus meer kans op een regiofinale
plaats.
Zaterdag 12 maart mochten de dames van de divisie 4, 5 en 6 voorgeschreven oefenstof,
voor de tweede maal hun oefening tonen aan de jury. Bij sommige ging het beter en bij sommige ging het iets minder dan op de eerste voorrondes. In de prijzen vielen de volgende meisjes: jeugd nivo 9: Joana Dijkstra (1e) en Aurora Sterck (5e), instap nivo 10: Keetje Bos (2e),
pupil 2 nivo 10: Nienke Hilgers (5e) en Pre instap nivo 11: Isabelle Hoeks (1e).
Helaas voor Isabelle is er geen wedstrijd op regio nivo voor de pre instap. Zij zal dit seizoen
alleen nog toestelfinales hebben.
De volgende dames mogen doorstromen naar de regiofinale
Regiofinale divisie 4: zaterdag 16 april 2011 (Amersfoort)
Instap nivo 10 Keetje Bos, Mia Sin en Annick Dietz
Pupil 1 nivo 9 Chaja Joseph
Pupil 2 nivo 8 Elyanne Oey, Fieke van Dijk en Robin Leuverink
Jeugd nivo 7 Iris Klinkenberg en Juul Eijdems
Junior nivo 6 Laura den Uijl en Anne Spruit
Senior nivo 5 Mariëlle van der Meer, Puk Bos en Elze van der Meer
Regiofinale divisie 5: zaterdag 14 mei 2011 (Amersfoort)
Pupil 1 nivo 10 Femke de Groot
Junior nivo 7 Mirjam Kalisvaart
Senior nivo 6 Sofie Doorman
Regiofinale divisie 6: zaterdag 11 juni 2011 (Amersfoort)
Pupil 2 nivo 10 Nienke Hilgers en Isis Meeuwissen
Jeugd nivo 9 Joana Dijkstra, Aurora Sterck, Lisah van Dam en Shanna van Steensel van der
Aa
Junior nivo 8 Marit van Opstal en Breza Witmond
Senior nivo 7 Alienke van Dieren, Hanke van Geffen en Bernice van Engelen
Cisca den Uijl
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AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Wanneer:

14 april 2011

Waar:

In de Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1 – Utrecht

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 van pagina 9 t/m 20.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de vorige J.A.V. d.d. 22 april 2010 (pagina 11 t/m 12)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris met bijlage wedstrijden (pagina 13 t/m 14 en 15 t/m 17)
5. Jaarverslag drumfanfare (pagina 18)
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Jaarverslag penningmeester (pagina 19 t/m 20)
8. Raming/Begroting 2012/2011
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Contributievaststelling
11. Diverse huldigingen en speldjes:
12,5 jaar lid:

Ingmar Defize, Puk Bos, Magali Harterink, Heleen
Boesveld, Kerstin Capel, Jeanne Ravenhorst-Heijman
60 jaar lid:
Els Spierings
80 jaar lid:
Arie Mooijman
12. Stand van zaken Turnhal Utrecht en oprichting vereniging Turn4U.
13. Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid:
Miranda Klinkenberg
herkiesbaar
Pieter Vos
niet herkiesbaar
Martin Sandford
tussentijds aftredend
Hilde de Vries
tussentijds aftredend
Voorgedragen voor de functie van voorzitter wordt Ati Dijk.
Voor de functie van penningmeester hebben we nog geen definitieve kandidaat gevonden.
Kandidaten kunnen zich tot 1 april melden bij de secretaris Janneke Peerdeman via
secretaris@fraternitas.nl of telefonisch 06 3933 2582 (na 18.00 uur)
14. Rondvraag
15. Sluiting van de vergadering
Zingen van het Fratlied (zie tekst op pagina 12)
Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 7 april in het bezit te zijn van de
voorzitter.

9

Notulen Jaarlijkse algemene ledenvergadering van Fraternitas
22 april 2010
Aanwezigen:
Marja den Uijl, Mevrouw N.H. den Uyl, Elze van der Meer, Marielle van der Meer, Joost van
der Meer, Mirjam den Uijl, Frans Grobben, Hester van der Rijst, Eddy van der Rijst, Marieke
Erken-Drost, Suzanne de Hoog, Ada van der Wel-Dijkemaat, Cor Schmöhl, Ate Sagius,
Marlise Katoen, Jantine Kroneman, Annemiek v.d. Ploeg, Peter den Uyl, Cisca den Uyl,
Kosse Doornbos, Joop Kormelink, De heer A. Mooijman, Elsemiek van Raaij, Bapke
Roodenburg, Jannie Dijk, Lenny de Heus, Irene Meertens, Els Spierings, Clasineke v.
Steensel, Tineke van Schaverbeke-Claasen, Margreet van der Klij-van Wijnbergen, Tonnie
Sprang, Willem de Wit, Jelle Duinsbergen, Winnie Meijer, Janne-mieke Meijer, Joop Volp,
Miranda Klinkenberg, Brigyt Witteman, Pieter Vos, Ati Dijk, Martin Sandford, Claudia de
Groot, Janneke Peerdeman, Joop van Raaij, Hilde de Vries.
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen van de vorige JAV d.d. 23 april 2009
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Hilde de Vries.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: Jeannette van Steenis, Marijke Kroneman, Ron Visser, Dick van
Ringelestijn, Lida Kaboord, Corrie Huberts
Mevrouw J. van de Brink – de Kruijf is overleden op 21 januari 2010

4.

Jaarverslag secretaris met bijlage turnwedstrijden
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Ati Dijk en Cisca den Uyl.

5.

Jaarverslag drumfanfare
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Jantine Kroneman

6.

Verslag van de kascommissie
Peter den Uijl geeft aan dat de boeken er keurig netjes uitzien.
Peter den Uijl en Esther van der Voort hebben de kascontrole uitgevoerd.
Zij verlenen de penningmeester decharge.

7.

Jaarverslag penningmeester/drumfanfare.
Rien den Uyl: een aantal opmerkingen: afschrijving dubieuze debiteuren,
abonnementen en contributies.
Antwoord: Abonnementen en contributies, dat zijn facturen van de bond. Het bestuur
zal dit even nagaan bij de bond of deze bedragen kloppen.
Dubieuze debiteuren zijn posten die we zouden moeten ontvangen maar waarvan we
verwachten dat ze niet worden betaald en daarom alvast worden afgeschreven.
Hoop achterstand van 0 leden die lid waren, deze zijn van de lijst verwijderd en
scheelt weer in de kosten. Leden moeten opzeggen, zolang ze dat niet doen, blijven
ze gewoon lid.
2009 was niet echt een makkelijk jaar. Minder contributies zijn betaald.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Martin Sandford.

8.

Raming/begroting 2011
Is een voorstel van begroting 2011. Laatste informatie om een beste inschatting te
maken. Nog geen rekening gehouden met de turnhal. Gaat wel spelen in 2011.
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Vergoeding trainers nog geen rekening gehouden op vast contract. Geen
budgettering.
Resultaat is negatief, maar steeds minder negatief, hoe naar 0 of iets daarboven?
Uitgaven verminderen enz. Contributies gaan via een extern bedrijf en dit zijn hoge
kosten. Omvang is niet helemaal bekend, daar is het bestuur mee bezig. Trainingen
en cursussen zijn erg hoog.
Actiepunt: in het fratblad informeren wat de bezuinigingen zullen zijn. Dus een stand
van zaken hoe het financieel ervoor staat.
Algemene kosten TC was eenmalig.
De begroting wordt vastgesteld met dank aan Martin Sandford.
9.

Benoeming kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie zal bestaan uit: Peter den Uijl en Clasineke van Steensel
Esther van der Voort zal de commissie verlaten. Bedankt voor al de controles die je
hebt gedaan.
Reserve zal zijn: Els Spierings.

10.

Contributievaststelling
Was € 8,20, voorstel = € 8,50 per kwartier (kleine 4% verhoging). Per kwartaal.
Bij deze is de contributieverhoging goed gekeurd.

11.

Diverse jubilea
Tonnie Sprang-Miltenburg, Ada Wel-Dijkman
Janne-Mieke en Winnie Meijer
Jeannette van Steenis-Kuik
Cor Schmol
Mevrouw J.S. Kormelink
Willem de Wit
Marijke Kroneman

12,5 jaar lid
12,5 jaar lid
40 jaar lid (afwezig)
40 jaar lid
70 jaar lid,
12,5 jaar vrijwilliger (afwezig)
25 jaar vrijwilliger (afwezig)

Cisca den Uijl is na 12,5 jaar gestopt met het voorzitterschap van de trainers. Cisca
bedankt voor je grote inzet. Zij wordt, met instemming van de vergadering benoemd
tot lid van verdienste.
Pauze
Drumfanfare bedankt voor jullie optreden.
12.

Stand van de turnhal Utrecht
Verenigingsmanager: gaat gekoppeld worden aan de turnhal. Advertentie is
geplaatst.
Irene Meertens heeft vanuit de projectgroep een korte uitleg gegeven over de turnhal.
Irene zit in de commissie namens Frat. De bouwaanvraag is de deur uit. Laatste
puntjes worden nog uitgewerkt. Start bouw zal half oktober 2010 zijn, als alles
voorspoedig loopt, zal in september 2011 de turnhal in gebruik genomen worden.
Meer details/plattegrond lagen ter inzage. Wat zijn de financiële consequenties?
Antw: Is nog niet duidelijk. Gemeente moet dit nog terugkoppelen. Besturen van de 4
turnverenigingen zullen een overkoepelende vereniging oprichten. De turnhal zal voor
de selecties zijn.
Overkoepelende vereniging, concept statuten zijn besproken bij de notaris. De
verwachting is dat het eind mei/begin juni opgestart zal worden. Voorstel aan: turn
4U. Er moet natuurlijk ook een bestuur komen met de 4 verenigingen.
Worden de selectieleden nu lid van de nieuwe vereniging? Antwoord: Nee, zij
blijven gewoon lid van Frat. Hoe groot is de kans dat verenigingen buiten Utrecht lid
worden? Antwoord: Is wel mogelijk, lastig te voorspellen of dit gaat gebeuren.
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13.

Aftredend/herkiesbaar en voordragen van nieuw bestuurslid
Brigyt Witteman is herkiesbaar.
Voorgedragen nieuwe bestuursleden:
Janneke Peerdeman, secretaris
Claudia de Groot, portefeuille turnhal
Ati Dijk, vrijwilligerscoördinator

14.

Rondvraag
--

15.

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

april 2010,
Hilde de Vries-Lit, Notulist
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JAARVERSLAG 2010 SECRETARIS FRATERNITAS
Bestuurszaken
Het is gelukt een nieuwe secretaris te vinden! En daarom aan mij de eer dit jaar mijn eerste
jaarverslag te schrijven. Met mij vonden we nog een bestuurslid, Claudia de Groot. Zij heeft
vooralsnog de turnhal in haar portefeuille en houdt ons op de hoogte van alle ontwikkelingen
daarvan.
Het bestuursjaar stond met name in het teken van de overstap naar een nieuw
administratiekantoor. De samenwerking met het oude kantoor had zo hier en daar wat
deuken opgelopen en we zijn daardoor de laatste jaren heel wat contributie misgelopen. Het
had heel wat voeten in aarde en het kostte penningmeesters Martin Sandford en Miranda
Klinkenberg veel tijd en energie, maar eind dit jaar zijn we eindelijk overgegaan naar
administratiekantoor vd Bruggen. Nu hopen op een betere toekomst...
Technische zaken
Er zijn dit jaar een aantal lessen uitgebreid en opgestart. De jongenslessen van Fernand
Cools en Steven Wijkmans gingen allebei van 1 naar 2 uren. Op de zaterdagochtend werd
begonnen met een proefperiode pre-selectie voor jongens, gegeven door Chantal Rietdijk en
Fernand Cools. Annemiek vd Ploeg kreeg zoveel nieuwe aanmeldingen dat zij haar lessen
kon uitbreiden met 1 extra uur.
Helaas zijn er dit jaar ook weer de nodige wisselingen van trainers geweest. Met name de
woensdagmiddag in de Oudekerkstraat heeft wat dat betreft wat te verduren. Mandy
Woudenberg begon enthousiast, maar kreeg last van haar knieën en moest na de zomer
weer stoppen. Gelukkig vonden we in Magali Harterink een enthousiaste nieuwe trainster,
nadat zij eerst werd ingewerkt door Lenny de Heus. Fernand Cools kon vanwege school zijn
jongens niet meer trainen en werd tijdelijk vervangen door Janneke Peerdeman. Omdat de
school één zaal nodig had, moesten de lessen van Chantal Rietdijk en Anne Erkelens op de
maandag aan de Fockema Andrealaan tijdelijk samen in de andere zaal plaatsvinden. Hier
was dus geen sprake van leidingwissel, maar van een zaalprobleem. De maandaglessen
van Steven Wijkmans zijn verhuisd van de Notebomenlaan naar de Oude Kerkstraat. Op de
oude lokatie was geen mogelijkheid om de lessen uit te breiden.
Opleidingen
Het loopt nog steeds goed met de opleidingen en het technisch kader is (op papier) dit jaar
weer versterkt. In het voorjaar behaalden Bernice van Engelen, Magali Harterink, Loes
Berkhof, Hanke van Geffen en Mandy Woudenberg het diploma KSS II. Steven Wijkmans is
nog bezig met niveau II.
Daarnaast slaagde Mirjam den Uijl voor niveau III en Eddy van der Rijst voor niveau IV.
Nog bezig met niveau III zijn Bapke Roodenburg, Anne Erkelens, Carlien den Uijl en Chantal
Rietdijk.
Kleding
Dit jaar zijn we verenigingsbreed overgestapt op het nieuwe pakje. Dit werd al een jaar
gedragen door de selectie, maar is nu voor iedereen doorgevoerd. De trainingspakken laten
al lang op zich wachten. De eerste levering was niet compleet en in latere leveringen zaten
steeds weer nieuwe fouten zoals te korte mouwen of verkeerde broeken. Er wordt nog druk
gezocht naar een oplossing.
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Burgerlijke stand
We begonnen dit jaar met wat minder vrolijk nieuws: op 21 januari is mw van de Brink-Kruijf
overleden. In het voorjaar besloten Ati Dijk en Joost vd Meer een punt te zetten achter hun
huwelijk. Gelukkig belette dat Elsemieke van Raaij niet om in het huwelijksbootje te stappen
met haar Jeroen Versteegt. Ander leuk nieuws was de geboorte van de 3e dochter van Astrid
en Jan-Willem van den Heuvel.
Activiteiten
Op 2e paasdag waren als vanouds weer een aantal Fratleden actief in de ondersteuning van
de marathonlopers in de Jaarbeurs Utrecht Marathon. Altijd weer een gezellige dag. Op de
avond van 26 juni sloten de trainers en bestuur het seizoen af met een heerlijke barbecue in
de tuin van Annemiek.
Het nieuwe seizoen werd als vanouds geopend door Els Spierings en Margreet vd Kleij met
een middag midgetgolf voor alle vrijwilligers bij het Jagershuis in Zeist. Els en Margreet
wederom bedankt voor de organisatie!
Op 11 september werden alle assistenten bedankt door de trainers met een soort speurtocht
door de binnenstad van Utrecht. Onder het genot van een heerlijk nazomers zonnetje en wat
lekkers voor onderweg heeft iedereen een leuke en soms zelfs leerzame middag gehad. Aan
het eind van de maand, het weekend van 25 en 26 september was het tijd voor het
jongerenkamp. Zo’n 150 kinderen t/m 13 jaar deden enthousiast hun best op het versieren
van t-shirts, oefenen voor de bonte avond en vele andere spellen, alles in het thema ‘landen’.
Een week later, op 2 oktober, was er de eerste 12+ activiteit van het seizoen: freerunning.
Een tamelijk nieuwe tak van sport waarbij je doet alsof je over de daken van een stad springt
en duikelt en turnt. Alle 12+(+)-ers waren erg enthousiast! ’s Avonds was het tijd voor de 25+
avond, voor een aantal deelnemers dus 2 activiteiten op 1 dag.
Van 17 tot 24 oktober werd het WK-turnen in Rotterdam georganiseerd. Vele leden benutten
de herfstvakantie om eens een WK van dichtbij en live mee te maken. Ati Dijk, Marinka
Hendriks (lid damesuur) en Bram van Vliet (jurylid) waren zelfs vrijwilliger en hebben er vele
uren in Ahoy opzitten.
Op 20 november was Sinterklaas te gast bij Frat en mochten de jongsten onder ons hun
kunsten aan de goedheiligman tonen met oa het sti-sta-stoombootspel.
Daarnaast waren er natuurlijk de nodige wedstrijden, met successen. Daarvoor verwijs ik
graag naar het wedstrijdverslag van Cisca den Uyl, Mirjam den Uijl en Eddy van der Rijst.
Groet,
Janneke Peerdeman
secretaris
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JAARVERSLAG TURNWEDSTRIJDEN 2010
Kort wedstrijdverslag dames 2010
e

e

e

Voor de 1-2-3 divisie, 4-5-6 divisie verplicht en 4-5-6 divisie keuze oefenstof starten de dames met
e
2 voorronden. Na deze 2 voorronden volgt voor de 1-2-3 divisie eventueel doorstroming naar de
landelijke voorronden met eventueel daarna een ¼ finale. Tussendoor wordt voor deze divisies ook
nog een districtsfinale gehouden.
e

Na de 2 voorronden van de 4-5-6 divisie verplicht en keuze volgt doorstroming aan de hand van de
e
e
plaatsing en percentage deelneemsters per leeftijdscategorie naar de regio finale. Voor de 4 en 5
divisie kunnen turnsters nog geplaatst worden voor de districtskampioenschappen.
Naast de plaatsingswedstrijden hebben we als Frat ook deelgenomen aan de Club Team wedstrijden,
e
steenwedstrijden/toestelfinale 3 divisie, recreantenwedstrijd, toestelfinales georganiseerd door Rayon
de Vechtstreek, 23+ wedstrijd, springwedstrijden en natuurlijk als afsluiter van het jaar de onderlinge
wedstrijden. In totaal dus 22 wedstrijden voor het damesturnen.
Hoogte punten 2010:
e
1-2-3 divisie:

4 turnsters door naar de landelijke voorronden
Annika van Kouterik behaalde zelfs de ¼ finale
Puck Janssen, Rosanne Lobbezoo en Annika van Kouterik
Annika van Kouterik

Districtsfinale deelneemsters:
Toestelkamp./steenwedstrijden:
e

e

e

4-5-6 divisie voorgeschreven (1 +2 voorronden):
Goud
Zilver
Mia Sin
Keetje Bos
Keetje Bos
Annick Dietz
Robin Leuverink (2x)
Lisan Peddemors
Chaja Joseph
Marleen van der Ploeg
Elyanne Oey
Nienke Hilgers
e

e

Brons
Annick Dietz
Sam te Wierik
Sasha Hazelzet

e

4-5-6 divisie keuze (1 +2 voorronden):
Goud
Zilver
Laura den Uyl
Puk Bos
Mariëlle van der Meer (2x)

Brons
Janne-Mieke Meijer
Elze van der Meer

Regio finale divisie 4 deelneemsters:
Marleen van der Ploeg, Chaja Joseph, Mara Huiskes, Mariëlle van der Meer, Elze van der Meer,
Kerstin Capel en Puk Bos.
Regio finale divisie 5 deelneemsters:
Lisa van der Maten, Anne Spruit, Mirjam Kalisvaart, Fieke van Dijk, Sofie Doorman, Winnie Meijer,
Janne-Mieke Meijer en Annebel Breij.
e
e
Laura den Uyl behaalde een 4 plaats en Elyanne Oey een 9 plaats waardoor zij beide geplaatst zijn
voor de districtskampioenschappen.
Regio finale divisie 6 deelneemsters:
Robin Leuverink, Nienke Hilgers, Bernice van Engelen, Fleur Doorman, Marit van Opstal, Juul
Aalbers, Shanna van Steensel van der Aa, Lisah van Dam, Sacha Hazelzet en Hanke van Geffen.
e

Districtskampioenschap 4 divisie:
Mara Huiskes en Mariëlle van der Meer mochten deelnemen. Ja, een echte Frat districtskampioene
e
hebben we: Mara Huiskes!!! Mariëlle eindigde op een keurige 10 plaats.
e

Districtskampioenschap 5 divisie:
e
Elyanne Oey en Laura den Uyl mochten deelnemen. Laura eindigde op een 9 plaats!
e

Club Team wedstrijden een 2 plaats voor het winnende team; Mariëlle van der Meer, Elze van der
Meer, Mara Huiskes en Puk Bos.
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Recreantenwedstrijd: 79 meisjes/dames
Goud
Zilver
Maud Aalbers
Isa Sieders
Zara van Haaren
Natascha Baars
Rozamarijn van Leerdam
Lisa Urlings
Tosca Koeze
Isabel Houtkamp
Toestelfinale:
Sprong
e
Robin Leuverink(1 )
e
Nienke Hilgers(2 )
e
Annebel Breij(3 )
e
Loes Berkhof(1 )
e
Hanke v. Geffen(3 )
e
Mara Huiskes(2 )

Brug
e
Robyn Oversier(2 )
e
Lisa van der Maten(2 )
e
Juul Aalbers(2 )
e
Mirjam Kalisvaart(1 )
e
Fleur Doorman(1 )
e
Mara Huiskes(1 )
e
Elze van der Meer(2 )

Balk
e
Fieke van Dijk (3 )
e
Robin Leuverink(1 )
e
Annebel Breij(3 )
e
Puck Janssen(1 )
e
Juul Eijdems(2 )
e
Bernice v. Engelen(2 )
e
Winnie Meijer(2 )

23+ wedstrijd: 11 deelneemsters
Sprong
Brug
e
e
Pien vd Eijnden(2 ) Liesbeth Hetterscheidt(3 )

Brons
Lisa van der Heijde
Jikke van Ruiten
Ella Visser
Elisabeth Kromhout

Vloer
e
Chaja Joseph (2 )
e
Keetje Bos (3 )
e
Paulien Hazelzet(3 )
e
Laura den Uyl(1 )
e
Bernice v. Engelen(1 )
e
Elze van der Meer(3 )

Balk
e
Marinka Hendriks(2 )

Onderlinge wedstrijden:
e
Hieronder een overzicht van de 1 plaats winnaars:
Julia Adelaar (Benjamin 14)
Tinker Hogenbirk (pré instap 13)
Linde v Rijnsoever (pré instap 14) Isabelle Hoeks (pré instap 11)
Janice Pang Atjok (pupil 1 13)
Franka Teekens (instap 11)
Maud Aalbers (pré instap 12)
Melinda Cirkel (pupil 1 11)
Isabeau Spek (instap 12)
Kim vd Muijsenberg (pupil 2 11)
Dana Staring (pupil 1 12)
Annebel Breij (jeugd 8)
Cris Aalbers (pupil 2/jeugd 12)
Fleur Doorman (junior 8)
Hanke van Geffen (senior 7)
Heleen Boesveld (senior 8)
Mirjam Kalisvaart (junior 7)
Mia Sin (instap 10)
Nienke van der Rijst (jeugd 7)
Femke de Groot (pupil 1 10)
Lois Huysmans (Benjamin 13)
Didi Spelbos (pupil 2 10)

Vloer
e
Marinka Hendriks(3 )
e
Pien vd Eijnden(1 )

Puk Bos (senior 5)
Laura den Uyl (junior 6)
Anne Erkelens (senior 11)
Sky Pinter (junior 10)
Carolien Dubbink (jeugd 11)
Aphrodite Ziogas (jeugd 10)
Shanna v Steensel vd Aa (jeugd9)
Yunke Li (pupil 2 9)
Elyanne Oey (pupil 2 8)
Janne-Mieke Meijer (senior 6)

Wisselbekers dames:
Annika van Kouterik (senior 4), Femke de Ridder (jeugd 6), Pauline Lobbezoo (junior 5)
Acro:
Naomi Silvestri en Isis Naus (E Duo Junioren)
Niki Dukker en Amieke Miltenburg (D Duo) en wisselbeker gewonnen.
Jan de Jager beker 2010: Puk Bos

Kort wedstrijdverslag acrogym 2010
De dames van de acro beginnen het seizoen met een voorronde, kort daarop gevolgd door de
districtsfinale. Na deze 2 district wedstrijden volgt eventueel een doorstroom naar de ½ landelijke
finale en de landelijke finale.
De doorstroming voor de ½ en de landelijke finale worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid
teams per categorie en het punten aantal (het cijfer).
Naast de plaatsingswedstrijden hebben de acro meiden dit jaar ook meegedaan aan de Open
Kampioenschappen West Nederland (OKWN).
De wedstrijd teams hebben met de wedstrijd en daarnaast ook met de meiden van het recreatie uur
samen aan de demo wedstrijd mee gedaan (een groot succes, het was erg gezellig)!
Hoogte punten 2010:
e
District voorrondes: Rozemarijn Balemans en Sam van Hout 2 plaats (buiten mededingen,
vanwege turn wedstrijden).
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e

District finales: Fleur Doorman, Juul Aalbers en Tessa van Ruitenbeek 4 Rozemarijn Balemans en
e
Sam van Hout 2 , door naar de ½ landelijke finale.
Rozemarijn en Sam zijn uiteindelijk 1 na laatste geworden op de ½ finale.
OKWN: de demo wedstrijd was zoals eerder genoemd erg gezellig! Helaas zijn de demo dames
laatste geworden.

Kort wedstrijdverslag Heren 2010
Afgelopen seizoen hebben de heren van Frat aan diverse regionale en nationale wedstrijden
meegedaan.
Dit seizoen voor het eerst weer recreanten wedstrijden waar 12 jongens van Frat aan meegedaan
hebben.
Op 10 april in Breukelen zijn de volgende medailles behaald:
Goud: Jop van der Kam
Brons: Rishi Tewari, Hugo van der Voort en Simon van Oss.
In tegenstelling tot de wedstrijden bij de dames, is voor de heren een voorselectie voor de landelijke
wedstrijden nog niet van toepassing.
Tijdens de twee regiowedstrijden, midden Nederland hebben Bas van der Rijst (Instap 9, 1e div),
David Wristers (Pupil 8, 2e div.) Steven Wijkmans (Junior II 6, 3e div), Jasper Pos (Junior II 6, 3e div)
en Fernand Cools (Senior 5, 3e div) zich geplaatst voor de Mid-West districtsfinale.
Tijdens deze finale op 30 januari in Beverwijk helaas geen medailles.
Daarna de ¼ finales voor de landelijke wedstrijden. Daar hebben Bas van der Rijst, Nino Heus, Mick
Bergman, Steven Wijkmans, Daan Moens en Fernand Cools aan meegedaan. David Wristers komt
voor de landelijke wedstrijden uit voor DOS, Alphen ad Rijn.
Deze wedstrijden zijn gehouden in Sittard (Fernand), Zutphen (iedereen) en Volendam (iedereen).
Vanuit de ¼ finales zijn Bas, Nino, Mick, David en Fernand doorgestroomd naar de halve finale. Deze
waren voor Bas, Nino, Mick en David in Volendam. Fernand mocht later in Waspik aan de slag.
Vanuit die halve finales is alleen Fernand doorgestroomd naar de allround finale. Daarnaast heeft hij
zich ook nog geselecteerd voor de toestelfinale op vloer en rekstok. David had iets meer pech en
alleen geselecteerd voor de toestelfinale op rek en ringen.
Tijdens die finale is Fernand uiteindelijk 14e geworden. Tijdens de toestelfinale is hij op vloer 4e en
rekstok 6e geworden. David is tijdens de finale 3e geworden op rekstok en bondskampioen geworden
op de ringen!
Na de zomervakantie waren de 23+ wedstrijden in Amersfoort de eerste wedstrijden van het seizoen.
Slechts twee deelnemende heren van Frat.
Helaas vlak voor de wedstrijden een beenblessure voor Robert van der Rijst, zodat hij niet vol op de
toestellen aan de slag kon. Zijn broer Eddy behaalde op vloer, sprong en rek een 1e plaats. Op brug
werd hij 3e. Overall werd hij 1e in de categorie 35+.
Tenslotte op 11 december de onderlinge wedstrijden. Hieronder een overzicht bij de heren van de 1e
plaats winnaars;
Okke Siahaya (benjamin 17)
Mick Bergman (pupil 9 & 10)
Younes Sakhori (benjamin/instap 15)
Daan Moens (junior 8 keuze)
Joost Poels (benjamin 13)
Camiel Corneille (senior 10 keuze)
Abel Brasse (instap 13)
Wessel de Zwart (senior 8 keuze)
Antonie Le Blanc (pupil 13)
Steven Wijkmans (senior 5 keuze)
Mitchel Jansen (instap 11)
Wisselbekers heren: Daan Moens (junior), Steven Wijkmans (senior)

Met dank aan Cisca den Uyl (Dames), Mirjam den Uijl (Acro) en Eddy van der Rijst (Heren)
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Jaarverslag Drumfanfare Fraternitas 2010
Het afgelopen jaar (2010) was weer een redelijk goed jaar voor de drumfanfare.
Hieronder een lijst met de door Drumfanfare Fraternitas gerealiseerde optredens:
• 27 januari
• 29 april
• 30 april
• 4 mei
• 3 juni
• 11 juni
• 5 juli
• 12 september
• 13 november
• 20 november
• 15 december
• 24 december

Verrassingsoptreden 60e verjaardag Cor Schmöhl
Lampionoptocht Maarssenbroek
Koninginnedag Maarssen- Dorp en Oud- Zuilen
Dodenherdenking Bejaardentehuis Maria- Dommer
Avondvierdaagse Hoograven
Avondvierdaagse De Bilt
Concert Voorhoevehuis
Optreden Leidsche Rijn Festival
Sinterklaasintocht Maarssen- Dorp
Sinterklaasintocht Muntplein- Nieuwegein
Vreeswijk bij Kaarslicht
Kerstviering Oud- Zuilen

In het afgelopen jaar is er voor ons wel wat veranderd. Wij hebben namelijk een nieuwe
repetitieruimte. Helaas was het niet meer mogelijk om langer in onze eigen, vertrouwde
repetitieruimte te kunnen blijven repeteren. Gelukkig hadden wij vrij snel weer een ander
adres gevonden en niet ver bij onze oude repetitieruimte vandaan. Het zit namelijk aan de
andere kant van de weg, beter kan natuurlijk niet! Wij zijn erg dankbaar dat deze ruimte voor
ons ter beschikking is gesteld.
Ook het ledenaantal is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar zijn wij begonnen met
dertien leden. Helaas zijn er in dit afgelopen jaar vier leden weggegaan. Dat zorgt ervoor dat
we op dit moment een ledenbestand hebben van negen leden. Maar dit is absoluut geen
reden om bij de pakken neer te gaan zitten. We hebben nog steeds optredens en ook in
2011 gaan we stug door met onze zoektocht naar nieuwe, muzikale leden!
Het bestuur komt nog steeds iedere maand bij elkaar. Iedere laatste maandag van de maand
staat er een bestuursvergadering gepland. Zoals hierboven al gezegd, is ook het bestuur
vooral druk met ledenwerving.
Op dinsdag 21 september 2010 hebben wij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
gehouden. Hierin zijn met name de voortgang van de drumfanfare en de ledenwerving aan
bod gekomen.
Financieel staat de drumfanfare er goed voor. Voor de verdere details verwijs ik u graag door
naar ons financieel jaarverslag gemaakt door de penningmeester.
Laten we hopen op een goed en muzikaal 2011 voor onze drumfanfare!
Namens het bestuur,
Jantine Kroneman
Secretaris Drumfanfare Fraternitas
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Financieel jaarverslag 2010
Winst/verlies rekening
Begroting

Exploitatie

Exploitatie

Begroting

Raming*

2010

2010

2009

2011

2012

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

€
80.000
500
1.000
2.000
4.500
5.000
5.000
1.000
750
500
100.250

€
83.051
530
0
1.726
6.450
4.245
6.170
190
23
0
102.385

€
73.969
30
375
1.977
1.225
10.641
6.611
222
910
325
96.285

€
77.000
500
500
2.000
2.000
7.000
6.000
500
1.000
500
97.000

€
88.000
500
500
2.000
6.500
6.500
6.000
0
250
0
110.250

€
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
0
6.000
1.500
500
106.900

€
30.534
1.607
1.181
537
32.554
2.640
1.799
8.192
404
541
814
4.767
303
5.484
0
4.194
834
10.855
0
5.477
848
456
114.022

€
26.933
1.895
4.288
2.080
27.287
2.397
1.909
2.032
289
380
738
2.608
2.054
4.975
0
3.930
387
9.857
3.646
5.997
826
462
104.970

€
30.000
1.500
3.000
750
28.500
2.500
1.000
2.000
750
500
750
2.750
1.000
5.000
0
3.200
500
10.000
0
5.000
1.000
500
100.200

€
32.000
1.750
1.500
750
35.000
3.000
2.500
8.000
500
500
750
5.000
0
5.500
0
3.200
500
11.000
0
4.000
1.000
500
116.950

-6.650

-11.637

-8.685

-3.200

-6.700

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)

Het bestuur stelt de vergadering voor het resultaat ten lasten te brengen aan het vermogen.
*In de raming wordt nog geen rekening gehouden met het gebruik van de nieuwe turnhal.
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Balans

Materiële vaste activa
Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2010

€

€

€

8.247
9.098
28.624
17.802
63.771

11.873
8.701
11.801
32.541
64.916

Vermogen
Reserve Grote Club Actie
Overige passiva
Resultaat boekjaar

45.759
12.237
17.413
-11.637
63.771

31-12-2009

€
54.444
12.237
6.920
-8.685
64.916

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.

GROTE CLUBACTIE 2010
Na een periode van enkele maanden loten verkopen en invoeren en bonussen verdelen is
er nu een einde gekomen aan de Grote ClubActie 2010. Tijd om de balans op te maken
dus.
In totaal zijn er ruim 3100 loten verkocht, waarmee we voor Fraternitas een kleine
6000,- euro hebben binnengehaald! Met dit geld zullen weer veel leuke activiteiten
georganiseerd kunnen worden en kan weer voor een mooie en/of noodzakelijke
zaalinrichting gezorgd worden. De meeste loten werden dit jaar verkocht door Desirée
Bunschoten, namelijk 94! Zij heeft hiermee de hoofdprijs gewonnen en kreeg op de
Onderlinge Wedstrijden een cadeaubon voor een attractiepark naar keuze uitgereikt.
Iedereen die dit jaar meegeholpen en bijgedragen heeft: heel erg bedankt!!!
Hopelijk kunnen we de actie komend jaar met net zoveel enthousiasme herhalen (en
liefst het resultaat verbeteren natuurlijk). Maar… daarvoor hebben we wel weer de
nodige hulptroepen nodig. Lijkt het je wel wat om te helpen met het organiseren van de
actie binnen de vereniging (o.a. bestellen en verdelen van lotenboekjes en invoeren van
verkochte loten), neem dan voor aanmelden of meer informatie contact op met Janneke
Peerdeman via janneke@fraternitas.nl. Vele handen maken licht werk, dus ook al heb je
niet veel tijd, schroom niet je aan te melden!
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VAN DE ACROGYM…

A

crowedstrijden 5 maart 2011

Als turnmoeder en turnjuf waren dit mijn eerste wedstrijden op de tribune bij de acrogym.
Om 11 uur reden we weg uit Utrecht. Beverwijk was de eindbestemming. In de kleedkamers
een meidenmassa die allemaal hun haren aan het vastplakken waren. Geen haar mag er los
zitten en een team moet het
haar wel precies hetzelfde
vast hebben. Dat is handig
voor ouders, je ziet direct
wie er samenwerken.
Na de kleedkamers werd het
tijd om de tribune te verkennen. Een steile arena
met kuipstoeltjes, best chique voor een sporthal, maar
we moeten het dan ook wel
een paar uur volhouden op
de tribune.
Op de vloer is het wel even
iets anders dan bij het turnen. Wat een rust op de
vloer, geen gekrioel van leden die naar de balk, brug
of sprong moeten. Verder
zaten er 18 juryleden, in
twee rijen voor het publiek.
Ook dat is een groot verschil
met de turnwedstrijden, waar overal tafeltjes staan met twee juryleden omdat ze nu eenmaal
wel bij het toestel moeten zitten waar zij een beoordeling over geven.
Ah, we zijn precies op tijd voor het optreden van Lot, Juul en Sarah. Mijn dochter weet te vertellen dat Lot op school op krukken liep. En jawel, het trio strekt zich uit voor de jury (hun haren keurig strak) en ze verlaten de vloer. Zie ik dat nu echt goed?! Helemaal uit Utrecht naar
Beverwijk om je alleen maar uit te strekken! Mirjam legt later uit dat ze bij de acro echt streng
zijn, ze willen zien dat je mank loopt. Zelfs als je in het gips zit, moet je komen opdraven.
Nou, alle lof voor de ouders die voor deze poppenkast moeten rijden.
Maar goed, het middagprogramma begint. Eerst warmlopen, strekken, rekken (tot zover is het
herkenbaar) en dan wat geoefen op een overvolle
vloer. Wat mogen ze lang doorgaan! Na een uur
moeten ze van de vloer, opstellen voor de opmars.
De muziekinstallatie laat de organisatie een beetje
in de steek, maar de enorme rij deelnemers is
leuk om te zien. De prijzen voor de ochtendrondes
worden uitgedeeld en dan mag de middag toch
echt gaan beginnen. In het eerste blok zitten allerlei duo’s, ook van Frat. Maar acro is dus echt
heel anders dan turnen, dus kan ik er geen goede
beoordeling van geven. Ik vond het prachtig!
Tijdens dit blok was het trio van mijn dochter achter de schermen aan het inturnen (sorry, ik moet
van mijn man zeggen: ‘in-acroën’!). Je ziet bij een
trio hele andere kunstjes dan bij de duo’s. Het trio
van Shelley heb ik al vaker gezien en ik zie dat ze
echt puntjes op de i aan het zetten zijn.
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VAN DE ACROGYM…
Eindelijk mag het blok van Shelley, Bo en Lilo aan het werk. Ze zijn als eerste aan de beurt en
laten een prima oefening zien. Mooi afgewerkte handen en benen. Ze zijn echt vooruit gegaan
in vergelijking met de onderlinge wedstrijden in december. Helaas ging het bij de vier tegenstanders ook best heel goed. Met de open jurering hadden we al snel door dat de cijfers erg
dicht bij elkaar lagen en helaas, nummer 3 had 0,1 punt hoger dan ons team. Dan staat er nog
een cijfer bij waar ik niet van weet wat het betekent, maar een medaille zit er niet in. Of wel,
je weet het maar nooit. Dat betekent dat we toch maar de prijsuitreiking afwachten die over
twee uur gepland staat. Even afwegen, gaan we het centrum van Beverwijk verkennen of blijven we kijken naar de rest van Frat en Mirjam die zelf deelneemt in een team van Longa.
We kiezen voor het laatste. We krijgen leuke choreografieën te zien. Bij de hogere deelneemsters (het zijn bijna alleen maar meiden) moeten ze twee dansjes laten zien, één met standjes
die drie seconden vast worden gehouden en één met veel dynamische kunsten, zeg maar het
opgooien en salto’s draaien. Zoals ik al eerder heb gezegd, ik vind alles prachtig, alleen een
toren die in elkaar stort herken ik als een fout.
Om 18.00 uur is de wedstrijd echt afgelopen. De leiding kan de wedstrijdbladen ophalen, zodat
ze dan nog vragen kunnen stellen over de aantekeningen die de jury heeft gemaakt. En dan is
het eindelijk tijd voor de afmars met prijsuitreiking. Twee duo’s van Frat mochten op het podium staan. Hartstikke goed!

Naomi & Isis en
Nikki & Amieke
gefeliciteerd!

Na afloop had Mirjam toch nog een leuke mededeling. Alle teams mogen naar de finale op 19
maart! En het is niet onmogelijk om dan wel in de prijzen te vallen als de punten zo dicht bij
elkaar liggen, dus nog twee weken flink oefenen en dan in de herkansing.
Lenny de Heus
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WAT TE DOEN ALS JE PAKJE NIET GOED BLIJFT ZITTEN...
Wat nu?
Tijdens het oefenen…

Oeps. Mijn pakje
blijft niet zitten…

Laten we het
gaan doen!
Gelukkig
hebben we
lijm!

Hij zit vast!
Klaar voor de
wedstrijd!

Even plakken…

Tijdens de wedstrijd…

Het is allemaal
goed gekomen !
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--- TE KOOP --- TE KOOP --- TE KOOP --- TE KOOP --- TE KOOP --Weet je nog?
Dat je voorheen bij de acrogym wilde?
Dat was omdat ze van die mooie pakjes hadden!
Nu voor iedereen beschikbaar want
ze gaan in de uitverkoop!

€15,-

€15,-

€15,-

€15,-

Verkoop vanuit de Oranjekapel
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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, zonder ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet buiten zijn
gedragen en dient een stroeve zool te hebben.

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 nieuw!!
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
Trainingspak
Rugtas
Sporttas

prijs
Maten 116 t/m 164
€ 44,00
€ 41,00
€ 17,00
€ 19,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 47,00
€ 43,50
€ 18,50
€ 20,50

€ 21,00

€ 24,50

€ 30,50
€ 12,00
€ 50,00

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

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam: 0299-363450
Art. nr 507
3-gaats rekleertje met rolletjes en klittenbandsluiting.
Art. nr 506
2 gaats ringleertjes met klittenbandsluiting.
Art. nr 510
2-gaats brugleertjes voor dames, met klittenbandsluiting
De witte turnpantalon en Iwa turnschoentjes zijn te bestellen bij Tematurn
Ambachtsweg 14
3542 DG Utrecht
telefoon 030 247 50 20
Web: www.tematurn.nl

E-mail: info@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.
Na 2 maanden wordt je oproep weer verwijderd. Of eerder als je dat zelf aangeeft.
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CONTRIBUTIE
Dit is de enige echte contributieregeling per 01-10-2010
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 € 7,50 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:
Conditie les/ Volleybal

€
€
€
€

34,00
42,50
51,00
41,00

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.

Selectie lessen:
Meisjes/ Dames:
Pre-selectie (16) + gewone les
B-selectie
(13)

€ 56,00
€ 78,00

A-selectie t/m 11 jaar
(14)
A-selectie vanaf 12 jaar
(14)
extra maandag in de Kiwihal

€ 100,00
€ 103,00
€ 30,00

C-selectie voorgeschreven (17)+ gewone les € 67,00
C-selectie keuze (18) + gewone les
€ 75,50
Jongens/ Heren:
pre selectie (75) + gewone les
selectie (tm 9 jr) (50)
selectie (10 tm 13 jr) (50)
Heren selectie (va 14 jr) (50)

Meerdere lessen:
De contributie voor meerdere lessen is op te vragen bij
e
onze 2 penningmeester Miranda Klinkenberg.

€ 67,00
€ 78,00
€ 100,00
€ 136,50

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

ingangsdatum oktober 2010

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes
meisjes
meisjes

8 - 9 jaar
10 - 11 jaar
12 - … jaar

lesnummer
20
21
26

Chantal Rietdijk
Chantal Rietdijk
Hester van der Rijst

Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 2
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

kleuters
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 7 jaar

22
23

Anne Erkelens
Anne Erkelens

acrogym recreanten
acrogym D selectie

6 - …jaar

02
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

Dekenroestraat
Woensdag:
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

acrogym E selectie
acro springles
acrogym D selectie

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Club-Extra
Club-Extra

4 - 6 jaar
7 - 9 jaar

36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

Volleybal (heren)

25 - … jaar

71

Cees Casteleijn

50
50

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

Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur

Prof. Bavickstraat (eindpunt buslijn 3)
Maandag:
18.30 - 20.00 uur
19.30 - 21.00 uur

sel. jongens/(adsp.) heren NTS laag
sel. jongens/(adsp.) heren NTS hoog

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
Dinsdag:
17.00 - 18.15 uur
18.15 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur
Woensdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Donderdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur

jongens
jongens

6 - 8 jaar
9 - 12 jaar

30
31

Steven Wijkmans
Steven Wijkmans

meisjes
meisjes
meisjes / dames

12 - 13 jaar
14 - 16 jaar
16 - … jaar

40
41
42

Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg
Annemiek van der Ploeg

kleuters
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
5 - 6 jaar
7 - 8 jaar

43
44
45

Magali Harterink
Magali Harterink
Chantal Rietdijk

meisjes
meisjes
meisjes

5 - 6 jaar
7 - 8 jaar
9 - 11 jaar

47
48
49

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes

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

54
55
56

Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg
Bapke Roodenburg

meisjes
5 – 6 jaar
meisjes
7 - 10 jaar
Conditieles (dames) vanaf 35 jaar

80
81
70

Lenny de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

meisjes
meisjes
meisjes
meisjes

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

63
60
61
62

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

Drumfanfare

12 -

72

Cor Schmöhl

(adsp.) heren

14 - … jaar

53

Eddy van der Rijst

selectie jongens/(adsp.) heren

50

Eddy van der Rijst

pré-selectie jongens

75

Chantal Rietdijk / Fernand Cools

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.30 - 20.30 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Molensteyn 47, De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur

jaar

Bangkokdreef 2
Woensdag:
20.00 - 21.30 uur
Vrijdag:
18.00 - 20.30 uur
Zaterdag:
09.30 - 11:00 uur

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
Dinsdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur
Woensdag:
17.00 - 18.30 uur
18.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.45 uur
Vrijdag:
17.00 - 18.30 uur
18.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.45 uur
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

jongens
jongens

6 - 8 jaar
9 - 13 jaar

51
52

Fernand Cools
Fernand Cools

kleuters
meisjes
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 9 jaar
9 - 11 jaar
12 - … jaar

10
11
12
09

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

17 - … jaar

13
14
15

Rien den Uyl
Rien den Uyl
Rien den Uyl

17 - … jaar

13
14
19

Cisca den Uyl
Cisca den Uyl
Rien den Uyl

16
17
18

Carlien den Uijl
Carlien den Uijl
Carlien den Uijl

B selectie
A selectie
dames turnen
B selectie
A selectie
dames turnen

pré-selectie
C selectie voorgeschreven
C selectie keuze
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Pieter Vos
Secretaris (postadres)
Janneke Peerdeman
1e Penningmeester
Martin Sandford
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Hilde de Vries-Lit
Brigyt Witteman
Ati Dijk
Claudia de Groot

pieter@fraternitas.nl
Postbus 9742
Voor digitale post

3506 GS Utrecht
secretaris@fraternitas.nl

martin@fraternitas.nl
miranda@fraternitas.nl
joop@fraternitas.nl
hilde@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl
ati@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl

TRAINERS COMMISSIE
Mail contact:
Voorzitter
Marja den Uijl
marja@fraternitas.nl
Leden
Cees Casteleijn
cees.casteleijn@fraternitas.nl
Fernand Cools
fernand@fraternitas.nl
Jelle Duinsbergen
jelle@fraternitas.nl
Anne Erkelens
anne@fraternitas.nl
Lenny de Heus
lenny@fraternitas.nl
Annemiek van der Ploeg annemiek@fraternitas.nl
Chantal Rietdijk
chantal@fraternitas.nl
Eddy van der Rijst
eddy@fraternitas.nl
Hester van der Rijst
hester@fraternitas.nl
Bapke Roodenburg
bapke@fraternitas.nl
Carlien den Uijl
carlien@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl
mirjam@fraternitas.nl
Cisca den Uyl
cisca@fraternitas.nl
Rien den Uyl
rien@fraternitas.nl
Steven Wijkmans
steven@fraternitas.nl
CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman
Digitaal:
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

voornaam@fraternitas.nl

drumfanfare@fraternitas.nl

ledenadministratie@fraternitas.nl
Lanuariusweg 3
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl
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3453 JA De Meern
kopij@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te adverteren….

DAT KAN GROOT
Maar ook iets kleiner….

Interesse?
Neem contact op met Fraternitas:
adverteren@fraternitas.nl

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

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

Apotheker

- Homeopathie
- Voor al uw vragen over geneesmiddelen
- Wij bezorgen bij u thuis

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

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

