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UTRECHTSE CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR LICHAMELIJKE OEFENING
OPGERICHT 6 MEI 1893

Het bestuur van Fraternitas nodigt u uit voor het
bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 26 april
2012 in de Bethelkerk, Burgemeester
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 ALV dienen voor 12 april 2012
in het bezit te zijn van de voorzitter.

Heeft u interesse om te adverteren?
Neem dan contact op met Fraternitas:
adverteren@fraternitas.nl
Informeer naar de diverse mogelijkheden waaronder eenmalige
advertenties in het blad of op internet (www.fraternitas.nl)

Zeddeman & Zn
Schilders-en interieursbedrijf
de Liesbosch 12 X
3439 LC Nieuwegein

Telefoon
Telefax

030-6060203
030-6060036

met een ERKEND SCHILDER bent u beter af

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

REDACTIE
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Lanuariusweg 3

e zitten al weer aan het eind van
het eerste kwartaal. We kunnen
trots zijn op de prestaties van de
diverse wedstrijdturn(st)ers. Veel
leden hebben zich geplaatst voor een
finale.
Goed hoor.

W

3453 JA De Meern
e-mail: kopij@fraternitas.nl

Kopij inleveren voor: 12-06-2012

Het was een lust voor het oog toen de
recreatieleden in de voorjaarsvakantie
konden genieten van het trainen in de
turnhal. Ook fijn dat er zoveel trainers
en assistenten waren om daar te helpen. Kortom een succesactie. Het zou
leuk zijn als dit vaker kan.

IN DIT NUMMER O.A.:
# Alle verslagen voor de JAV…
# Acro nieuws…
# Een nieuw dames uur…

Binnenkort is de algemene leden vergadering waar we meerdere leden kunnen ‘huldigen’ omdat zij al 12 ½, 40 en
zelfs 80 jaar lid zijn.
Ben je ook benieuwd wat er allemaal
speelt binnen Fraternitas, kom dan ook
26 april naar deze algemene leden vergadering. In dit blad staan alle verslagen, de begroting en natuurlijk de uitnodiging.

# een turnclinic?...
# En nog veel meer……

VOORZITTER
Ati Dijk
06 - 44 45 03 26

Tot slot wens ik alle leden die naar
de finale gaan of
examen moeten
gaan doen heel
veel succes.

SECRETARIS
Janneke Peerdeman
06 - 39 33 25 82
PENNINGMEESTER
Clasineke van Steensel van der Aa
030 - 252 25 70

Ati Dijk
GIRONUMMER : 36307
t.n.v.
Penningmeester
Fraternitas Utrecht
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VAN DE REDACTIE…

T

raditioneel is dit eerste blad van het jaar gevuld met voornamelijk informatie over de
Jaarlijks Algemene Vergadering.
Deze is dit jaar op donderdag 26 april in de Bethelkerk in Utrecht.
Naast de diverse jaarverslagen zijn er ook weer een aantal jubilarissen binnen de vereniging. Zelfs een jubilaris die 80 jaar lid is geworden van Frat!
Verder de nodige aandacht voor de financiën. Niet alleen de Nederlandse regering kijkt
waar er bezuinigd kan worden, ook binnen Frat is daar de nodigde aandacht voor.
Maar ondanks alle financiële uitdagingen wordt achter de schermen al druk gewerkt aan
de voorbereidingen voor de uitvoering van 2013! Elke 5 jaar organiseert Fraternitas een
uitvoering. Een uitvoering waaraan alle leden deelnemen en aan de hand van een bepaald
thema laten zien wat ze aan turn-kunsten in huis hebben.
Veel leesplezier!
Eddy

WELKOM NIEUWE LEDEN
Ela Altintas
Soukaina Asaksak
Nikki Bakker
Annemoon Balemans
Isabelle Bedaux
Ingrid Bergveld
Annika Bongen
Isis Bouferra
Quinte Boven
Nina Caverle
Agnes Dennekamp
Jesse van Dijk
Cathelijne Duinstra
Albaluna Eduati
Alisha Erraiss
Els de Jong

Milou de Jong
Hanna Jorg
Merel Jorna
Zara Gadellaa
Sofie de Goeij
Ellen Hanselaar
Luut Hitman
Dima Kadim
Alexia Kakaraks
Maykel Klein Gunnewiek
Livan Kort
Giel Koster
Daphne de Kruiff
Iza Kroonbergs
Emma Lammert

Roos van der Lint
Bianca Mourits
Astrid van Oostrum
Esther Peeters
Lisa van Peperstraat
Donna Pietersen
Lyve de Prie
Avantika Ramgatie
Adam Rahim
Jet Rijswijk
Esther Rudiger
Krijn Scheepers
Sanna Seelen
Nienke Sluis
Fransien van Steenselen
Lina Tielemans

Nanne Uffen
Eline Verhoeff
Dominique Vos
Denni Vree
Lizette van der Wal
Willeke Wiederholdt-Velders
Emma Wilmink
Vera Wiltjer
Kallie Witsenboer
Farah Yaakoubi
Redouan al Amrani
Lucia Brouwer
Jong Waloning

TOELICHTING FOTO’S OMSLAG
Pleun Veringa, winnares van de
Jan-de-Jagerbeker tijdens de
onderlinge wedstrijden van Fraternitas op 10 december 2011.

Lot en haar teamleden in evenwicht.
Lees meer over haar en de Acrobelevenissen op pagina 4.
Voor een keer in de turnhal; recreatie-uren krijgen ook een keer
les in de Turnhal. Hier Marie Bos
in handenstand. (pagina 5)
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VAN HET BESTUUR

N

ominatie van onze penningmeester Clasineke van Steensel van
der Aa.
Jawel, wij (de overige bestuursleden en trainers) vonden dat zij
dat verdiende. Niet dat we weer kunnen zwemmen in het geld,
maar we zijn weer op de goede weg naar een gezondere financiële situatie. En dat mede door haar enthousiaste inzet.
Helaas kun je nu niet meer stemmen op haar, dat kon maar tot 21
maart.

Op de ‘dag van de penningmeester’, 4 april, weten we of Clasineke echt de penningmeester van het jaar is geworden. En als dat zo is krijgen wij als vereniging € 2.500,-.
Naast deze financiële prijs voor de club mag Clasineke zelf de gong op de effectenbeurs in Amsterdam gaan luiden. Die kans krijgt ook niet iedereen. Toch?
Ben je benieuwd of zij echt de penningmeester van het jaar is geworden? Houd dan
onze site www.fraternitas.nl in de gaten. En natuurlijk zal het ook tijdens de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt worden en in het volgende blad.

AGENDA
Maart 2012
31
31

Regio clubteamwedstrijden dames
2e ¼ landelijke wedstrijd heren

April 2012
6
9
9
12
14
21
22
23 t/m 28
26

Goede vrijdag, dus geen trainingen
Tweede paasdag, dus geen trainingen
Jaarbeurs Utrecht Marathon
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
&
Landelijke finale dames 3e divisie in Utrecht
2e regiovoorronde heren NTS laag
e
Regiofinale dames 4 divisie in Amersfoort
Landelijke ½ finale acrogym D-lijn
Kijkweek in de turnhal
Algemene Leden Vergadering Fraternitas

Meivakantie van 28 april t/m 6 mei
Mei 2012
10 & 24
12
12
17 &18
19
28

19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
Heren: Landelijke ½ finale t/m 3e divisie en landelijke finale 4e divisie (beide Volendam)
Regiofinale dames 5e divisie
Hemelvaartsdag, dus geen trainingen
Landelijke ½ finale acrogym D- Lijn
2e Pinksterdag, dus geen trainingen

Juni 2012
2
7
9
16
23
30

Regiofinale dames 6e divisie in Amersfoort
19.00-20.00 uur kledingverkoop in de Oranjekapel , Amsterdamsestraatweg 441a
Individuele recreantenwed. in Breukelen & Districtfinale dames 4e divisie in Beverwijk
Districtfinale dames 5e divisie in Amersfoort
Rayon Toestelfinales in Galgenwaard
Districtfinale heren NTS laag in Amersfoort

Zomervakantie bij Fraternitas van 2 juli t/m 19 augustus 2012
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VAN DE ACRO...

H

allo, ik ben Lot en zit op de acrogym les bij Mirjam. Dit jaar is mijn 6de jaar bij deze gezellige groep
dames, al heel lang dus! En toch heb ik heb afgelopen jaar weer heel veel nieuwe en hele leuke dingen
geleerd.
Ik ben dit jaar namelijk weer een niveau hoger gegaan, nu mag ik
samen met mijn team salto's opgooien en andere verhoogde dingen
doen. We gooien bijvoorbeeld onze bovenpartner (zo noemen wij
elkaar) omhoog, zij draait een salto en we vangen haar weer op. Zo
hebben we dit jaar de salto voorover gedaan, de salto achterover en
de streksalto, ik ben dus supertrots op mijn team, en mezelf natuurlijk.
We hebben natuurlijk ook wedstrijden bij de acro, een paar weken
terug onze tweede in Beverwijk, erg spannend natuurlijk. We hadden heel hard getraind (2x 2 uur per week) en hadden er veel zin in.
Van tevoren natuurlijk erg netjes onze haren en make-up gedaan en
strak in pak. We waren heel vroeg 's ochtends en ook gelijk in het
eerste blok, dus lekker vroeg haha!

Nou, wij waren aan de beurt dus, sta je daar klaar om op te lopen
met z'n 3-en helemaal in spanning, met 12 juryleden die naar je kijken!
Maar wanneer de muziek begint, begint voor mij ook het genieten,
lekker aan iedereen laten zien wat wij allemaal al kunnen, en dat
uiten op de muziek, pure concentratie…
Maar toen opeens, maakte het muziekteam een fout en viel de muziek voor een paar seconden uit, wij waren
helemaal in de war natuurlijk, maar zijn toch doorgegaan, zo hoort het. We hebben netjes onze oefening afgemaakt met uitzondering van een paar kleine foutjes, maar daar kijken we overheen, ik heb gewoon genoten.
Later die middag hadden we onze 2e oefening met alle tempo-elementen, de salto's dus, vet spannend, maar
hier was ik minder zenuwachtig voor, dit was iets wat supergoed ging de hele tijd, en zo uiteindelijk ook op
de wedstrijd, yes!
De andere teams van Fraternitas hebben die dag en de dag erna ook hele mooie oefeningen laten zien, dus we
waren allemaal erg tevreden!
Iedereen is door naar de volgende ronde over 2 weken waar we weer hard voor aan het werken zijn. We houden dan wel dezelfde oefening met een paar kleine aanpassingen, ik heb er weer zin in!
Lieve acrogroetjes van Lot!
Hallo ik ben Lisa,
Ik doe aan acrogym bij Mirjam
den Uijl. Mirjam is een hele
leuke juf en ik heb al heel veel
van haar geleerd.
Het leukste vind ik: alles wat
met salto`s te maken heeft .
Deze oefen ik heel vaak en
laatst heb ik zelfs geoefend bij
oma op de trampoline.
Verder heb ik de Cito net achter de rug, ik had een score van:
539 en ik ga havo/vwo op het
Amadeus doen!
Groetjes Lisa Baldé
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VAN HET DAMES CONDITIE UUR…
Nieuw conditie-uur voor dames 35-60 jaar
Fraternitas geeft al een aantal jaren een dames conditie uur in de Nolenslaan. Dit is een druk bezochte les
waar de meeste dames al jaren hun conditie op pijl houden. Dit betekent wel dat de gemiddelde leeftijd flink
is opgelopen.
Doordat de zaal nu langer beschikbaar is,hebben wij de kans om de les te spiltsen twee
kleinere lessen. Kans op verjonging!
Met ingang van maandag 27 februari 2012 is de les gesplitst:
19.15 - 20.15 uur
Dames 60 - 85 jaar

20.15 - 21.15 uur
Dames 35 - 60 jaar

In allebei de uren zal er gewerkt worden aan: conditie, lenigheid, coördinatie, ontspanning en kracht van
vooral been-, bil- & buikspieren. Dit vindt plaats in een gewone gymzaal, dus zonder fitnessapparaten.
Naast het werken aan onze conditie is het bij Fraternitas ook zeker van belang dat er tijd is voor gezelligheid.
Daarom drinken wij eens in de maand koffie met elkaar. Dit zullen we iedere tweede maandag van de
maand doen met beide lessen gezamenlijk van 20.10 - 20.20 uur.
Is uw belangstelling gewekt, kom dan eens een keer op proef meedoen in de Nolenslaan.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust via lenny@fraternitas.nl

VOOR ÉÉN KEER IN DE TURNHAL…

S

inds augustus 2011 beschikt Utecht over een echte turnhal. Supermooi met veel extra’s. Maar helaas
voor de meeste onder ons, de turnhal is al vol. Vol met de selectie leden. Voor de gewone recreantenleden is er geen mogelijkheid om eens in de valkuil te springen.
In de voorjaarsvakantie op donderdag 23 februari kregen wij die kans aangeboden door de gemeente
Utrecht. Een Trunclinic in de turnhal voor de recreantenleden van Fraternitas, Sport Vereent, Longa en
DOO/K&V. Vele leden die niet op vakantie gingen hebben even aan de turnhal mogen ruiken…….en…. het
rook naar meer!
Van verschillende recreantenlessen zijn er leden naar deze turnclinic geweest. Van de dinsdagles gymzaal
Willibrordusstraat zijn de volgende leden hier naar toe geweest en zo hebben ze het gehad:
Charissa Flierman (6 jr): Ik vond het in de turnhal leuk. En ik vond het in de blokken heel leuk.
Brittany Boonstra (12 jr): Ik vind het een hele mooie hal en vind vooral de valbakken met blokken leuk. We
hebben bij de trampoline sprongen gemaakt en dan een salto in de valbak gedaan en ik vond alle andere
dingen ook heel leuk. Het leukste onderdeel vind ik de brug!
Cheyenna Zuiderwijk (9 jr): Ik
vond het heel leuk en ik heb best
veel geleerd.
Janne Bolwerk (8 jr): Ik vond het
heel leuk om in de turnhal te trainen. Ik vond de brug het leukste.
Diba Monfared (11 jr): Ik vond het
heel leuk om in die nieuwe turnhal te sporten. En in de vlokkenbak te vallen vond ik het leukste.
Een paar Fraternitas meiden tijdens de warming-up.
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AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Wanneer: 26 APRIL 2012
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
Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de vorige A.L.V. d.d. 24 november 2011 (p. 7 & 8)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris met bijlage wedstrijden (p. 9 & 10 en 11 t/m 14)
5. Jaarverslag drumfanfare (p. 14)
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Jaarverslag penningmeester (p. 15 & 16)
8. Raming/Begroting 2013/2012 (p 15)
9. Benoeming kascontrolecommissie
10.Contributievaststelling
11.Diverse huldigingen en speldjes:
12,5 jaar lid:

Loes Berkhof, Noëlle Acton, Mw. T. v.d. Steen, Ella
Visser, Laura den Uyl, Astrid v.d. Heuvel
en Merel ten Berg

40 jaar lid:

Marja den Uijl

80 jaar lid:

Dhr. J. Gerritsen

12.Volgens rooster aftredend:

Claudia de Groot
Clasineke van Steensel vd Aa

Herkiesbaar
Herkiesbaar

13.Rondvraag
14.Sluiting van de vergadering

Zingen van het Fratlied (zie tekst pagina 10)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 12 april in het bezit te zijn
van de voorzitter.
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Notulen extra algemene ledenvergadering van Fraternitas
24 november 2011
Aanwezigen:
Ati Dijk, Ron Visser, Els Spierings, Arie Mooijman, Lenny de Heus, Chantal Rietdijk,
Kees den Uijl, Marja den Uijl, Annemiek vd Ploeg, Elsemiek Versteegt, Eddy vd Rijst, Cisca
den Uyl, Cees Casteleijn, Mariëlle vd Meer, Clasineke van Steensel van der Aa, Brigyt
Witteman, Joop van Raaij, Janneke Peerdeman, Rien den Uyl, Mandy de Heus, Shanna van
Steensel van der Aa, Margreet van de Klij.

1.

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

2.

Notulen van de vorige JAV d.d. 22 april 2010
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Janneke Peerdeman.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Afmeldingen: Jannie Dijk, Anne Erkelens, Elze vd Meer, Nel en Frans Grobben,
Carlien den Uijl, Claudia de Groot, Miranda Klinkenberg, Hester vd Rijst, Joost vd
Meer en Ria van Raaij.

4.

Raming 2012
Het woord is aan de penningmeester: Clasineke van Steensel vd Aa.
- afgelopen voorjaar kon er geen goede begroting/raming gemaakt worden ivm de
turnhal. Nog steeds is er veel onduidelijk, maar dankzij de regelmatige
penningmeestersoverleggen tussen de 4 verenigingen kon er toch nu een
raming gemaakt worden.
- exploitatie zoals die er nu uitziet is t/m het 3e kwartaal van 2011.
- er is een grote inhaalslag gemaakt met het innen van de contributies.
vragen:
Eddy vd Rijst: wat is er nu nog achterstallig? Met name de groep mensen die
beweren om één of andere reden niet te hoeven betalen. Totaal komt dit op
zo’n 10.000 euro, waarvan de helft nog binnen zal komen.
Arie Mooijman: hoe zijn we aan die achterstalligheid gekomen? Door oa een nieuw
administratiekantoor en nieuwe bank. Hierdoor hadden we een tijd dubbele kosten,
dit heeft ca 9 maanden geduurd. Is het nieuwe kantoor beter? Ja, maar het heeft wel
aansturing nodig.
Margreet vd Klij: wat is aansturing? Afspraken zwart op wit maken
Kees den Uijl: Komen de lasten niet veel hoger uit aangezien dit een exploitatie voor
¾ jaar is? Nee, want veel kosten worden in een keer voor een heel jaar gemaakt.
Wat wordt dan het eindbedrag? De verwachting is op 0 euro uit te komen.
Ron Visser: Hoe is het met de liquide middelen? Eind augustus is de lening van
Martin Sandford (hij had eigen geld aan de vereniging geleend) terugbetaald. Daarna
hebben we extra snel incasso’s laten doen, waardoor er nu zo’n 20.000 euro op de
rekening staat.
Eddy vd Rijst: waarom is er zo’n grote stijging in contributie geraamd? De
voorgaande begroting was op 3 kwartalen gemaakt.
Rien de Uyl: waarom zijn de tc-kosten zo hoog begroot? Omdat er negatief begroot is
en omdat we verwachten veel kosten te krijgen oa ivm Turn4U.
Ron Visser: zijn de afschrijvingen niet veel te laag geraamd? Nee, want we hebben
geen nieuwe toestellen meer voor de selecties.
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Met dank aan Clasineke en aan alle commissies om Fraternitas weer financieel gezonder te
maken.

5.

Contributievaststelling
Woord is aan Clasineke:
We hebben geprobeerd de contributieregeling te versimpelen, maar wel evenveel
binnen te halen. Zie bijlage contributieregeling. Daarom hebben we een
basiscontributie in het leven geroepen: daaronder vallen alle vaste lasten van de
vereniging. Daarna een bedrag per kwartier trainen voor iedereen. De
bondscontributie wordt 1x per jaar bij het eerste kwartaal geïnd.
Vragen:
Arie Mooijman: Ik heb op de JAV al gevraagd hoeveel leden er nu zijn, maar geen
antwoord gekregen? Ati heeft de stand van vanmiddag 16.00 uur: 430 leden t/m 11
jaar, 214 leden 12 jaar en ouder en 14 leden betalen halve contributie. Samen met
alle donateurs ed 741 leden. Hoeveel lessen zijn er nu, wat in het blad staat klopt nl
niet: Ati: inderdaad, want de selectielessen staan niet in het laatste blad.
Kees de Uijl: waarom moeten 16+ leden bij aanmelding in de 2e helft van het jaar ook
bondscontributie betalen? Moet van de KNGU.
Mbt contributieregeling het één na laatste bolletje: ‘selectieleden’ moet vervangen
worden door ‘ leden die in de turnhal trainen’.
Kees: Moet er niet een opmerking over dat ½ betalende leden wel volledige
bondscontributie moeten betalen?
Lenny de Heus: hoe zit het met het 4e lid?Op beide vragen komt het antwoord later,
hier moeten we nog een definitieve beslissing over nemen
Ron visser: Welke categorie gaat het meest pijn lijden? Met name de
(A-)selectieleden. Voor iedereen komt er bondscontributie bij.
Arie: Hoe krijgen we de achterstallige contributie binnen? Door bellen/mailen,
aanmaningen. Gaat het om veel leden? Nee, maar per persoon kan het bedrag hoog
oplopen.

Ati: met dank aan een vorig bestuur voor de opzet van het systeem.

14.

Rondvraag
Eddy vd Rijst: kunnen trainers een overzicht krijgen van de contributie die leden
betalen? Zij krijgen nl de vragen. Het gaat nu om één specifiek geval, gaan we niet
doen. Graag de ledenlijsten goed blijven controleren.
Kees den Uijl: zijn er leden die geen fratblad krijgen? Als ze goed staan ingeschreven
niet.
Lenny de Heus: worden de inschrijfformulieren aangepast? Ja, vanaf volgende week.

15.

Sluiten van de vergadering
Ati Dijk bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet.

December 2011
Janneke Peerdeman, notulist
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JAARVERSLAG 2011 SECRETARIS FRATERNITAS
Bestuurszaken

Dit jaar waren er heel wat veranderingen binnen het bestuur. Voorzitter Pieter Vos had
steeds minder tijd voor de vereniging en besloot zich niet herkiesbaar te stellen. Gelukkig
stelde Ati Dijk zich kandidaat en zij werd met instemming van de ledenraad tot nieuwe
voorzitter gekozen. Op het juiste moment streng en altijd rechtvaardig leidt zij nu onze
maandelijks bestuursvergaderingen, waardoor we ook wel eens op tijd klaar zijn. Ook
Martin Sandford besloot –voortijdig- af te treden. Het penningmeesterschap werd
overgenomen door Clasineke van Steensel van der Aa. Met frisse moed en een flinke
bezem veegde zij de financiën van Fraternitas schoon! Inmiddels staat de vereniging er
weer wat gezonder voor, maar zoals we zullen zien bij de jaarrekening zijn we er nog
niet.
Veel tijd en energie ging dit jaar naar de nieuwe Turnhal en overkoepelende vereniging
Turn4U. In september konden we deze in gebruik nemen, maar om alle neuzen van de 4
verenigingen dezelfde kant op te krijgen zijn er al veel discussies gevoerd en zullen er
ook nog veel volgen.

Technische zaken

Grootste verandering dit jaar is natuurlijk de in gebruik name van de nieuwe turnhal,
zoals boven al genoemd. Alle selectielessen en de heren- en damesuren hebben sinds
september hun intrek genomen in de hal. In het begin even wennen, er staan nu vaak
meerdere verenigingen tegelijk in de zaal, maar al gauw zien we iedereen met sprongen
vooruit gaan door de vele trainingsmogelijkheden en soms ook uitbreiding van uren. Ook
voor de dames is het net één grote speeltuin en het herenuur heeft sinds lange tijd niet
zoveel nieuwe leden gezien.
De jongenslessen blijven ook dit jaar weer wisselen in aantal en tijd. In februari werd een
nieuwe trainer gevonden voor de jongens aan de Bonifaciusstraat. Jeroen de Groot nam
het stokje over van tijdelijke trainster Janneke Peerdeman. Vanwege werk- en
opleidingsverplichtingen van de trainers werden zowel deze lessen als die van Steven
Wijkmans samengevoegd naar 1 uur.
Annemiek vd Ploeg blijft een flinke toestroom hebben in haar lessen en kan uitbreiden
naar 3 uur op de dinsdagavond.

Opleidingen

In opleiding-land was het dit jaar een stuk rustiger dan vorig jaar. Wel hebben Carlien
den Uijl en Anne Erkelens hun opleiding KSS III afgerond.

Kleding

De trainingspakken zoals we die kenden worden niet meer geleverd. Na eindeloos
wachten op bestellingen hebben we besloten niet langer door te gaan met deze
leverancier. Het is nu zoeken naar een goed alternatief.

Burgerlijke stand

Secretaris Janneke Peerdeman kreeg in augustus een zoon.

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
en deze vrijwilligers verdienen hier ook nog een bedrag voor de kas van Fraternitas mee.
Het seizoen werd op 25 juni afgesloten met een barbecue wederom in de tuin van
Annemiek. Helaas wel in de regen dit jaar, maar met een zeiltje en partytent mocht dat
de pret niet drukken.
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Het nieuwe seizoen werd als vanouds geopend door Els Spierings en Margreet vd Klij.
Alle vrijwilligers werden uitgenodigd voor een gezellige ochtend om energie op te doen
voor het nieuwe seizoen. Els en Margreet wederom bedankt voor de organisatie!
Op 10 september werd de verenigingsdag gehouden. Een dans instuderen om aan het
eind te laten zien aan alle ouders, springen, puzzelen en lekker genieten van het zonnige
weer; zo’n 150 leden hadden een heerlijke dag in en om sporthal de Paperclip.
Op dezelfde dag konden alle 12+ leden zich uitleven met een aparte discipline binnen de
gymnastiek: röhnrad-turnen. Hierbij maak je gebruik van een groot rad dat je door de
zaal laat rollen en waarop en –in je allerlei oefeningen doet. Zo zie je de gymzaal eens
van een heel andere kant!
Op 19 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, een rebus en
heel veel sinterklaasliedjes.
Daarnaast waren er natuurlijk de nodige wedstrijden, met successen. Daarvoor verwijs ik
graag naar het wedstrijdverslag van Cisca den Uyl (turnen dames), Mirjam den Uijl
(acrogym) en Eddy van der Rijst (turnen heren).
Groet,
Janneke Peerdeman
Secretaris
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JAARVERSLAG TURNWEDSTRIJDEN 2011
Kort wedstrijdverslag dames 2011
Net als voorgaande jaren starten de dames van de 1-2-3e divisie, 4-5-6e divisie verplicht en 4-5-6e
divisie keuze oefenstof met 2 voorronden. Na deze 2 voorronden volgt voor de 1-2-3e divisie eventueel
doorstroming naar de landelijke voorronden met eventueel daarna een ¼ finale. Tussendoor wordt
voor deze divisies ook nog een districtsfinale gehouden.
Na de 2 voorronden van de 4-5-6e divisie verplicht en keuze volgt doorstroming aan de hand van de
plaatsing en percentage deelneemsters per leeftijdscategorie naar de regio finale. Voor de 3e, 4e en 5e
divisie kunnen turnsters nog geplaatst worden voor de districtskampioenschappen.
Naast de plaatsingswedstrijden hebben we als Frat ook deelgenomen aan de Club Team wedstrijden,
recreantenwedstrijd, toestelfinales georganiseerd door Rayon de Vechtstreek, finales,
districtskampioenschappen, springwedstrijden en natuurlijk als afsluiter van het jaar de onderlinge
wedstrijden. In totaal dus 18 wedstrijden voor alleen al het damesturnen.
Divisie 1-2-3
Bij de deelneemsters aan de 1-2-3e divisie wedstrijden is Pauline Lobbezoo door naar de halve finale
landelijk op 26 maart 2011 te Wieringerwerf.
Puck Janssen, Manon Witteman, Pauline Lobbezoo en Annika van Kouterik mogen door naar de
districtsfinale 3e divisie op 12 februari 2011 te Beverwijk.
Helaas waren zowel Manon als Pauline geblesseerd waardoor ze niet mee konden doen aan de
districtsfinale.
4-5-6e divisie voorgeschreven (1e + 2e voorronden):
Goud
Zilver
Isabelle Hoeks (2x)
Keetje Bos
Joana Dijkstra
4-5-6e divisie keuze (1e + 2e voorronden):
Goud
Zilver
Mariëlle van der Meer
Mirjam Kalisvaart
Elyanne Oey (2x)
Laura den Uyl
Marit van Opstal

Brons
Keetje Bos
Chaja Joseph

Brons
Sofie Doorman
Anne Spruit
Puk Bos

Club Team wedstrijden wel aan deelgenomen met 4 teams. De tegenstanders waren alleen beter,
dus helaas dit jaar géén prijzen.
Regio finale divisie 4 hebben de volgende 14 deelneemsters aan mee gedaan:
Keetje Bos, Mia Sin, Annick Dietz, Iris Klinkenberg, Juul Eijdems, Laura den Uyl, Anne Spruit, Chaja
Joseph, Elyanne Oey, Fieke van Dijk,Robin Leuverink, Mariëlle van der Meer, Puk Bos en Elze van
der Meer.
e
Mia Sin eindigde op een 15 plaats. De eerste 18 van elke categorie mogen door naar het
districtskampioenschap op 21 mei 2011.
Mariëlle van der Meer eindigde als 1e op de regiofinale en Elze van der Meer op een 7e plaats.
Deze drie dames zijn hiermee door naar het districtskampioenschap 4e divisie te Beverwijk op 21 mei
2011.
Regio finale 5e divisie, deelneemsters:
Femke de Groot, Nienke Hilgers, Isis Meeuwissen, Mirjam Kalisvaart, Sofie Doorman.
Mirjam eindigde op een 16e plaats wel genoeg om door te mogen naar het districtskampioenschap 5e
divisie te Amersfoort op 18 juni 2011.
Regio finale 6e divisie, deelneemsters:
Joana Dijkstra, Aurora Sterck, Lisah van Dam, Shanna van Steensel, Marit van Opstal, Breza
Witmond, Alienke van Dieren, Hanke van Geffen en Bernice van Engelen
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Districtskampioenschap 4e divisie op 21 mei 2011 te Beverwijk
Vanuit het district Mid-West strijden de in totaal 36 geselecteerde turnsters om de
districtskampioenschap titel. Het puntentotaal van Mia Sin was 46.900 (30e plaats) en Mariëlle van der
Meer 43.450 (18e plaats).
Districtskampioenschap 5e divisie op 18 juni 2011 te Amersfoort
Ook hier 36 turnsters die strijden om de districtskampioenschaptitel. Met een 33e plaats mag Mirjam
Kalisvaart tevreden zijn.
Recreantenwedstrijd met een record aantal deelneemsters: 114 meisjes/dames
Goud
Zilver
Brons
Emke Hendriks
Sam te Wierik
Floortje van Haaren
Elisabeth Kromhout
Kim Verkerk
Maud Thijssen
Mandy de Heus
Lois van Loenen
Kaya Zaayer
Veerle Roelands
Iza Groenewege
Tosca Koeze
Micka van Vree
Evy Sol
Sabine Busch
Roxanne Alkema
Gwen Hollman
Kiki de Cocq van Delwijnen
Christiane van den Berg
Gesa Rüdiger
Doenya Kuyk
Kaylee de Heus
Toestelfinale 45 deelneemster waarvan sommige geselecteerd waren voor 2 toestellen:
Sprong
Brug
Balk
Vloer
e
e
Shanna van Steensel (1e) Sacha Hazelzet (3e)
Desirée Bunschoten (3 ) Joana Dijkstra (1 )
Robin Leuverink (2e)
Fieke van Dijk (1e)
Alienke van Dieren (3e)
Aurora Sterck (3e)
e
e
e
Marit van Opstal (2 ) Elyanne Oey (2 )
Elze vd Meer (3e)
Alienke van Dieren (1 )
e
e
e
Mariëlle van der Meer (1 ) Mariëlle vd Meer (1 ) Noëlle Acton (3 )
Pauline Lobbezoo (2e) Manon Witteman (3e)
Puk Bos (3e)
e
Annick Dietz (3e)
Isabelle Hoeks (2e)
Mia Sin (2 )
e
Keetje Bos (3 )
Springwedstrijden
10 teams zijn in de prijzen gevallen op verschillende onderdelen waaronder kast, minitramp en lange
mat.
Kast springen
Minitramp
Lange mat
5x goud
2x goud
1x goud
1x zilver
1x zilver
4x zilver
4x brons
2x brons
Onderlinge wedstrijden
e
Hieronder een overzicht van de 1 plaats winnaars, wisselbeker winnaars en de Jan de Jager beker:
Jildou de Vries (benjamin 14)
Marit van Opstal (junior/senior 7)
Pleun Veringa (benjamin 13)
Anne Spruit (junior 6)
Bloeme Balemans (benjamin 12)
Puck Janssen (junior 5)
Fiep Pepels (opstap 12)
Loes Berkhof (senior 8)
Lois Huijsmans (opstap 11)
Sofie Doorman (senior 6)
Lara Samuels (instap 12)
Puk Bos (senior 5)
Tinker Hogenbirk (instap 11)
Annika van Kouterik (senior 4)
Sam Robben (Op- en instap 13)
Sophie Goetssch (pupil 1+2 13)
Wisselbekers dames:
Mathilde Hanemaaijer (pupil 1 12)
Annika van Kouterik (senior 4)
Sarah de Kruijff (pupil 1 11)
Puck Janssen (junior 5)
Desirée Bunschoten (pupil 1 10)
Robyn Oversier (jeugd 7)
Mia Sin (instap/pupil 1+2 nivo 8+9)
Annique van Waarde (pupil 2 11)
Wisselbekers heren:
Lisa Miltenburg (pupil 2 10)
David Wristers (jeugd 7)
Bo Visser (pupil 2 9)
Daan Moens (junior 8)
Cris Aalbers (jeugd 11)
Wessel de Zwart (senior 7)
Eva Silverstri (jeugd/junior 10+11)
Robyn Oversier (jeugd 7)
Jan de Jager beker 2011: Pleun Veringa
Sacha Hazelzet (jeugd/junior 9)
Lotte Rakers (junior 8)
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Heren:
Peter van Oort (benjamin+instap 15+17)
Joppe van Oorschot (pupil 13)
Lucca Marks (benjamin 13)
Joost Poels (instap 13)
Simon van Os (instap+pupil+jeugd 11)
Morris Bergman (instap+pupil 10)

Ervin Dijkers (benjamin 10)
Mick Bergman (pupil 9)
Daan Moens (jeugd+junior 7+8)
Erwin Berensen (senior 4)
Jeroen de Groot (senior 10)

Wedstrijdverslag acrogym 2011
De dames van de acro beginnen het seizoen met een voorronde, kort daarop gevolgd door de
districtsfinale. Na deze 2 districtswedstrijden volgt eventueel een doorstroming naar de ½ landelijke
finale en de landelijke finale.
De doorstroming voor de ½ en de landelijke finale wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid
teams per categorie en het puntenaantal (het cijfer).
Naast de plaatsingwedstrijden hebben de acromeiden dit jaar ook meegedaan aan de Open
Kampioenschappen West Nederland (OKWN).
Hoogtepunten 2011:
e
District voorrondes: Niki Dukker en Amieke Miltenburg (duo op D nivo) 3
Shelley de Heus, Bo Tiddens en Lilo Crasborn (trio op E nivo) 4e
Naomi Silvestri en Isis Naus (duo op E junior nivo) 3e
Lara Naus en Tessa Ruitenbeek (duo op E junior nivo) 4e
District finales:

Anna Abeln en Aurora Contente (duo op E nivo) 4e
Lara Naus en Tessa Ruitenbeek (duo op E junior nivo) 3e
Naomi Silvestri en Isis Naus (duo op E junior nivo) 4e

Alle bovengenoemde teams zijn doorgegaan naar de ½ landelijke finale.
OKWN:

Helaas dit jaar geen demo, maar wel wedstrijden die erg gezellig waren.

Onderlinge wedstrijden:
De dames van de acro hebben dit jaar in 3 categorieën mee gedaan: het: E, D en C-nivo.
Bij het E en D-nivo zijn :
e
Qvinny Leemans en Jildau Haberkiewicz 1 geworden
Bij het C-nivo zijn:
Maureen Spit, Lot Meerman en Sarah Dirksen 1e geworden
Maureen, Lot en Sarah hebben de wisselbeker dit jaar gewonnen.

Kort wedstrijdverslag heren 2011
NTS Hoog (ere t/m 3e divisie)
Het wedstrijdseizoen voor deze heren begon in 2011 met de districtswedstrijd NTS hoog op 15-022011 in Amersfoort. Aan die wedstrijd hebben Morris Bergman, Mitchel Jansen (instap-11, 3e divisie),
Mick Bergman, Nino Heus en Bas van der Rijst (Pupil-9, 3e divisie) meegedaan. Alleen Mitchel wist
zich voor de finale te plaatsen door het behalen van een 2e plek. Tijdens die finale, op 29 januari in
Beverwijk, is Mitchel in de categorie Instap-11, 3e divisie, 9e geworden.
De eerste landelijke wedstrijd was de 1e kwartfinale op 26 februari in Roermond. Een heel stuk rijden
en als je al om 08:30 uur aan de beurt bent zoals Mitchel, is daar overnachten geen slecht idee
geweest. Mitchel behaalde een mooie 6e plek. Een ronde later waren ook Mick (15e), Bas (19e) en
Nino (23e) aan de beurt.
Tijdens de 2e kwartfinale in Almaar op 19 maart de volgende resultaten: Mitchel 9e , Bas 21e, Mick 22e
en Nino 23e. Met deze resultaten behaalde alleen Mitchel een plek in de halve finale. Deze werd op 7

13

en 8 mei gehouden in Nijverdal. Met een 27e plek (van de 49 jongens) selecteerde hij zich niet voor de
finale.
David Wristers (Pupil-7, 1e divisie), die voor de landelijke competitie uit kwam voor DOS, Alphen ad
Rijn, werd in Alkmaar 1e. Tijdens zijn 2e kwartfinale op 16 april in Waddinxveen werd hij 2e. Tijdens de
½ finale op 22 mei Zwijndrecht eindigde David op een 11e plaats. Helaas kon hij tijdens de finale op 4
juni in Breda niet hoger komen dan 13e plaats. Echter, wel een mooi resultaat nadat hij in oktober
2010 zijn been brak.
NTS Laag (4e t/m 6e divisie)
De 1e voorwedstrijd district Mid-West NTS laag (divisie 4 t/m 6) was op 5 februari in Wijk bij
Duurstede. Aan die wedstrijd deden 12 jongens mee van de (pre)selectie. Antonie le Blanc behaalde
daar in de categorie pupil-13, 6e divisie een bronzen plak.
Tijdens de 2e voorwedstrijd op 9 april in Ochten deden 17 jongens van de (pre)selectie mee. Daar was
de medailleoogst groter: Calvin Kley 3e (jeugd-11, 6e divisie), Antonie wederom 3e (pupil-13, 6e
divisie), Japser Pos 3e en Steven Wijkmans 1e (beide in de categorie Senior-6, 4e divisie).
Uiteindelijk zijn er 11 heren doorgestroomd naar de districtsfinale!
Deze finale werd op 28 mei in Amersfoort gehouden. Daar hebben Antonie en Calvin wederom een
bronzen plak gehaald en is Jasper 1e geworden!.
Voor het eerst dit seizoen ook een landelijke finale 4e divisie. Deelname hiervoor kwam vanuit de
districten. Vanuit onze (pre)selectie hadden Jasper en Steven zich geselecteerd.
Tijdens deze spannende finale op 23 april in Rijssen was het een nipte overwinning van Jasper op
Steven. Voor Steven het moment om met een nationale zilveren plak afscheid te nemen van het
wedstrijd turnen.

Jaarverslag Drumfanfare Fraternitas 2011
Hierbij het jaarverslag van Drumfanfare Fraternitas over het jaar 2011.
Afgelopen jaar hebben wij de volgende optredens gerealiseerd:
• 30 april
• 4 mei
• 29 mei
•
•
•
•
•

12 november
19 november
17 december
20 december
24 december

Koninginnedag Maarssen- Dorp en Oud- Zuilen
Dodenherdenking Bejaardentehuis Maria- Dommer in Maarssen
Begeleiding kerkdienst ter gelegenheid van afscheid dominee Muntendam
Triumfatorkerk te Utrecht
Sinterklaasintocht Maarssen- Dorp
Sinterklaasoptreden winkelcentrum Muntplein- Nieuwegein
Verrassingsoptreden ter gelegenheid van verjaardag Marlise Katoen
Begeleiding bij kerstviering basisschool
Kerstoptreden winkelcentrum Muntplein- Nieuwegein

Dit seizoen zijn wij begonnen met negen leden. Helaas zijn er in dit afgelopen seizoen twee leden
weggegaan. Natuurlijk heel erg jammer, maar niet te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat we momenteel
een ledenbestand hebben van zeven leden. Maar… dit is absoluut geen reden om bij de pakken neer
te gaan zitten. We zijn nog steeds bezig met het zoeken naar nieuwe leden, want die kunnen wij heel
goed gebruiken!
Financieel staat de drumfanfare er goed voor. Voor de verdere details
verwijs ik u graag door naar ons financieel jaarverslag.
Laten we hopen op een goed en muzikaal 2012 voor onze drumfanfare met
hopelijk meer leden!
Namens het bestuur,
Jantine Kroneman
Secretaris Drumfanfare Fraternitas
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Financieel jaarverslag 2011
Winst/verlies rekening
Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting raming

2011

2011

2010

2012

2013

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

€
100.219
1.878
525
2.449
1.400
5.352
6.756
554
6
0
119.139

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

€
€
100.000 120.000
500
500
500
500
2.000
2.000
6.500
2.000
4.000
6.000
6.000
6.000
0
500
250
100
0
0
119.750 137.600

€
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

€
41.612
1.685
429
381
39.070
2.889
801
2.391
17
381
699
10.051
454
3.892
0
4.445
694
10.958

€
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
5.000
1.000
500
100.200

0
3.926
1.735
614
127.124

0
5.477
848
456
114.022

-3.200

-7.986

-11.637

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

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

Resultaat
(Baten -/- Lasten)
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€
35.000
1.750
1.500
750
40.000
3.000
2.500
6.000
500
500
750
7.000
0
5.500
0
3.200
500
11.000

€
40.000
1.750
1.500
750
41.000
3.000
1.000
2.000
500
500
750
10.000
0
4.000
10.000
4.500
500
11.000

0
0
4.000
2.000
1.000
1.000
500
700
124.950 136.450
-5.200

1.150

Balans
Materiële vaste activa
Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2011

€

€

€

4.321
7.125
3.895
31.627
46.968

8.247
9.098
28.624
17.802
63.771

Vermogen
Reserve Grote Club Actie
Overige passiva
Resultaat boekjaar

34.122
12.237
8.595
-7.986
46.968

31-12-2010

€
45.759
12.237
17.413
-11.637
63.771

Toelichting op de exploitatie en balans 2011:
Met betrekking tot Exploitatie rekening is op te merken dat een positieve invloed hebben
1) Hoger bedrag aan donaties ca €1000,2) Hogere inkomsten van de GCA €700,Een negatieve invloed hebben;
1)
2)
3)
4)

Minder subsidie van gemeente ca €1500,Dubbele administratiekosten overwegend 1E helft 2011 Idema? Vd Bruggen ca €3000,Aanloop investering turnhal (niet begroot) € 1000
Achterstallige declaraties verschillende trainers ca € 4500

Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat in mindering te brengen op het eigen vermogen.
Het bestuur stelt voor de contributie , ingaande 1-1-2013 te indexeren.
Verder verzoekt het bestuur de JAV om eventueel in het najaar op nieuw beschikbaar te zijn, mocht
de financieel situatie daar toe aanleiding geven. Eventuele aanleidingen zouden kunnen zijn;
1) Een aanpassing van de begroting voor 2013
2) Een aanpassing van de contributie boven het indexcijfer.

EVEN VOORSTELLEN…
Beste lezers,
Mijn naam is Robbert den Uijl (20).
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek (ik drum zelf) en met sport. Ik ben vanaf mijn 4e al actief
met turnen bezig, maar ben op mijn 15e een tijdje gestopt. Turnen is voor mij een sport waarin ik mijn
energie en creativiteit kwijt kan.
Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding sport en bewegingsleider, en voor mijn stage ben ik bij
Fraternitas uitgenodigd om te assisteren bij de jongens preselectie. Sinds ik dit doe ben ik vrij snel ook
gaan assisteren bij de heren selectie. Nadat ik een tijdje heb geholpen met training geven begon het
bij mij toch ook weer te kriebelen, en ben zelf ook weer begonnen met turnen (waarom ben ik ooit
gestopt!) Alsof mijn vooruitgang binnen Fraternitas voor mijn gevoel nog niet hard genoeg ging, ben ik
een kleine tijd geleden ook nog benaderd om een jongens recreatie uur over te nemen!
Kortom, er zijn mij binnen korte tijd een heleboel mooie kansen
aangeboden, die mij niet alleen op persoonlijk vlak maar ook op het
gebied van mijn opleiding heel veel ervaring zullen opleveren.
Ik hoop dat dit een start voor mij is voor een mooie carrière binnen
de sportwereld.
En hopelijk kan ik nog een heleboel voor Fraternitas en de leden
betekenen!
Ik zie jullie allemaal graag in de zaal terug!
Robbert
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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 met druppels zonder mouw* 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).
De trainingspakken zijn helaas niet meer te koop.
* 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!!
Legging model A (kort)
Turnhemdje jongens
Witte korte broek
Rugtas
Sporttas

prijs
Maten 116 t/m 164
€ 44,00
€ 17,00
€ 30,50
€ 12,00

Prijs
Maten S t/m L
€ 47,00
€ 18,50
€ 33,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 15,00

De turnleertjes van Reisport kunnen besteld worden bij Handelshuis Oost, Volendam; www.handelshuisoost.nl
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

TE KOOP AANGEBODEN - TE KOOP GEVRAAGD
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 word je oproep weer verwijderd. Of eerder als je dat zelf aangeeft.
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CONTRIBUTIE
Dit is de enige echte contributieregeling per 01-01-2012
Per 01 januari 2012:
•

De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per kwartier dat er getraind wordt
en daarnaast de bondscontributie.
• De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven
• De basiscontributie bedraagt € 13,- voor elk lid.
• Bedrag per kwartier is € 6,00 voor elk lid.
Bondscontributie:
Deze bondscontributie wordt het 1e kwartaal van elk kalenderjaar apart in rekening gebracht en
bedraagt het individuele bedrag wat per lid door de bond (KNGU) aan Fraternitas wordt berekend.
Voor 2012 is dat € 13,40 voor leden tot 16 jaar en € 17,46 vanaf 16 jaar.
Nieuwe leden die zich aanmelden tussen 1 januari en 1 juli betalen de bondscontributie bij de eerste contributie net als het inschrijfgeld.
Nieuwe 16 + leden die lid worden tussen 1 juli en 31 december betalen de dan aan de vereniging
in rekening gebrachte bondscontributie bij de eerste contributie net als het inschrijfgeld. (voor 2012
is dat voor 16+ leden € 13,40)
Inschrijfgeld:
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald, bij de 1e te betalen contributie
en bedraagt €7,50.
Incasso:
Indien een lid per factuur/accept wil betalen worden € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
U-pas:
Leden met een U-pas kunnen in aanmerking komen voor een reductie van 50 % op de totale contributie (vanaf 17 jaar). Leden onder de 17 jaar zelfs 100 % reductie.
Stuur hiervoor (elk jaar) een kopie van de U-pas naar de ledenadministratie.
Voorbeeld van een berekening:
Een lid dat 1,5 uur traint in de week:
Elk kwartaal: € 13,00 + (6 x € 6,00) € 36,00 = € 49,00.
En één maal per jaar de Bondscontributie, dit bedrag wordt bepaald door de KNGU.
Vragen m.b.t. de contributie:
Neem contact op met Miranda Klinkenberg. miranda@fraternitas.nl of 030-2735325

Lidmaatschap beëindigen: OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET MOGELIJK!
•
•

Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 01 januari en 01 juli opzeggen met
dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).
Leden die in de gymzalen trainen kunnen per 01 januari, 01 april, 01 juli en 01 oktober opzeggen met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt. (dat wil zeggen dat er
voor 30 november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari)

Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuizing en de kopie van de U-pas
kunnen gestuurd worden naar: Fraternitas, Ria van Raaij, Zijlsterraklaan 44, 3544 SV Utrecht of
via e-mail: naar ledenadministratie@fraternitas.n
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LESROOSTER

ingangsdatum maart 2012

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

kleuters
meisjes
meisjes

3 - 5 jaar
6 - 8 jaar
12 - … jaar

lesnummer
22
23
26

Anne Erkelens
Anne Erkelens
Hester van der Rijst
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Elsemiek Versteegt

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

meisjes

9 - 11 jaar

Notebomenlaan 137 (school De Notenboom)
Woensdag
14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Club-Extra
Club-Extra
Club-Extra

4 - 6 jaar(instroom)
4 - 6 jaar
7 - 9 jaar

35
36
37

Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen
Jelle Duinsbergen

Volleybal (heren)

25 - … jaar

71

Cees Casteleijn

Marco Pololaan 485
Dinsdag:
20.00 - 21.30 uur

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag
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

6 - 12 jaar

30

Robbert den Uyl

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
Loes Berkhof
Loes Berkhof

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
meisjes
Conditieles (dames)
Conditieles (dames)

5 - 6 jaar
7 - 10 jaar
60 - 85 jaar
35 - 60 jaar

80
81
68
69

Lenny de Heus
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

12 -

72

Cor Schmöhl

Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur
Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Molensteyn 47, De Meern
Dinsdag:
19.30 - 22.00 uur

Drumfanfare

jaar

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
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:
18.00 - 20.00 uur
Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

jongens

6 - 13 jaar

52

Jeroen de Groot

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

acro

D - selectie

05

Mirjam den Uijl

acro instroomles
acro
acro
acro

6 - 20 jaar
E - selectie
springles
D - selectie

02
03
04
05

Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

dames
heren

vanaf 16 jaar
vanaf 14 jaar

15
53

Rien den Uyl
Eddy van der Rijst

dames

vanaf 16 jaar
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Rien den Uyl

Turnzaal Welgelegen- Grebbeberglaan 1
Woensdag:
20.30 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
Vrijdag:
20.30 - 22.00 uur

Voor een actueel overzicht van de (pre)selectielessen verwijzen wij graag naar de website van Fraternitas: www.fraternitas.nl
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ADRESSEN LIJST
BESTUUR
Voorzitter
Ati Dijk

Secretaris (postadres)
Janneke Peerdeman
1e Penningmeester
Clasineke van Steensel
2e Penningmeester
Miranda Klinkenberg
Leden
Joop van Raaij
Brigyt Witteman
Claudia de Groot

voorzitter@fraternitas.nl
Postbus 9742
Voor digitale post

3506 GS Utrecht
06-39332582
secretaris@fraternitas.nl

penningmeester@fraternitas.nl
miranda@fraternitas.nl
joop@fraternitas.nl
brigyt@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl

TRAINERS COMMISSIE
Mail contact:
Voorzitter
Marja den Uijl
marja@fraternitas.nl
Leden
Loes Berkhof
loes@fraternitas.nl
Cees Casteleijn
cees.casteleijn@fraternitas.nl
Jelle Duinsbergen
jelle@fraternitas.nl
Anne Erkelens
anne@fraternitas.nl
Jeroen de Groot
jeroen@fraternitas.nl
Magali Harterink
magali@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@fraternitas.nl
Carlien den Uijl
mirjam@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl
Cisca den Uyl
cisca@fraternitas.nl
Rien den Uyl
rien@fraternitas.nl
Robbert den Uyl
robbert@fraternitas.nl
Elsemiek Versteegt
elsemiek@fraternitas.nl
CONTACTPERSONEN:
Drumfanfare
Jantine Kroneman
Digitaal:
Ledenadministratie
Ria van Raaij
Fratblad
Redactie Frat-blad
Internet:

voornaam@fraternitas.nl

06-43991479
drumfanfare@fraternitas.nl

Zijlsterraklaan 44
Digitaal:

3544 SV Utrecht
030-2436642
ledenadministratie@fraternitas.nl

Lanuariusweg 3
Digitaal:
http://www.fraternitas.nl

3453 JA De Meern
kopij@fraternitas.nl
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030-2430980

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

