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Verenigingsorgaan van de
Utrechtse Christelijke
Vereniging voor
lichamelijke oefening
Fraternitas,
opgericht 6 mei 1893,
aangesloten bij de KNGU,
onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning.

BESTUUR
Voorzitter
Hans Delissen

Van het bestuur

In een turnles van een uur moet er
veel gebeuren. De trainer ontvangt
de enthousiaste kinderen, heeft
luisterend oor, houdt de spring in
het veldjes in de gaten en grijpt
in als het er te wild aan toe gaat,
begroet de ouders en beantwoordt
een vraag en als er bijzonderheden
met het kind zijn, moet ze dat ook
nog even opslaan.

REDACTIE

De trainer kan niet meer ruim van
tevoren in de zaal. Tegenwoordig
heeft de trainer geen sleutel
meer van de gymzaal maar een
toegangscode. Doordat dit nu
digitaal gaat, kan de trainer maar
15 minuten van te voren de zaal in.
En dan moeten alle toestellen nog
klaargezet worden.

Brigyt Witteman
Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie
Esther van Dijk ontwerp en opmaak

En dat gaat allemaal van de
kostbare turntijd af. Dat is toch
zonde. Want daar verheugen de
kinderen zich op. Lekker een uurtje
sporten.

Secretaris
Janneke Peerdeman
Penningmeester
Clasineke Groenendijk

Als je jouw kind naar de turnles
brengt en je hebt nog een beetje
tijd over, zou het heel fijn zijn als
je wil helpen de toestellen klaar te
zetten.
Dan hebben de kinderen langer
de tijd om zich op de matten en
andere toestellen uit te leven en de
trainer kan meer tijd besteden aan
het begeleiden.
En jij als ouder hebt de kinderen en
de trainer een hele goede dienst
bewezen. En dan is iedereen blij.
Dus heb je even tijd over, bied dan
een helpende hand aan. De trainers
zijn hier heel erg mee geholpen.
Alvast dank voor jullie
medewerking!
Het bestuur

Foto op de voorpagina:
Ouders bij de acroles
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Springwedstrijd
Zaterdagochtend 1 november. Met
vier teams deden Lenny en ik dit
jaar mee aan de springwedstrijd in
Woerden. Het was een gezellige
ochtend wedstrijd waarbij de
kinderen op drie toestellen als
groep deelnamen. De toestellen
waren de lange mat, minitrampoline en een kast met een
mini-trampoline ervoor.
Er heerste een gezellige sfeer in
de zaal en de meiden konden,
ondanks het af en toe lange
wachten, zich goed vermaken met
elkaar. Omdat we maar met twee
trainsters waren en we met vier
teams meededen was het af en toe
even puzzelen wie waarbij ging
staan. Tijdens een springwedstrijd
mag je namelijk als groep zes keer
in actie komen. Eerst inturnen
op het toestel, dan even rust
en ondertussen kijken naar de
tegenstanders om vervolgens zelf
daadwerkelijk in actie te mogen
komen bij de jury.
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Maar met wat hulp van wat oudere
meiden die zelf ook meededen aan
de wedstijd hebben we alle teams
kunnen helpen met inturnen en de
wedstrijd.
Ook dit jaar viel Frat weer goed
in de prijzen. Elk team kreeg
een beker en als je een prijs had
gewonnen op een toestel kreeg je
als team een plaatje welke je op de
beker kon plakken.
We hebben in totaal maar liefst
drie keer een 1e prijs behaald, drie
keer een 2e prijs en zelfs vier keer
een 3e prijs. Super gedaan meiden!
We hebben weer genoten van deze
ochtend en volgend jaar zijn we
zeker weer van de partij!
Natascha
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Fraternitas zoekt jou!
Turnvereniging Fraternitas verzorgt recreatie turnlessen
in verschillende delen van Utrecht en wij zijn hard op zoek
naar nieuwe train(st)ers en assistenten!

Even voorstellen...

Lijkt het jou leuk om les te komen geven of te assisteren
bij de gezelligste, grootste en tevens oudste vereniging van Utrecht,
lees dan snel verder!
Wat bieden wij jou:
Een actieve vereniging met een divers team en leuke activiteiten;
Een vergoeding, afhankelijk van de opleiding;
In combinatie met het lesgeven geven wij financiële
ondersteuning voor het behalen van diploma’s en licenties.
Wat verwachten we van jou:
Zelfstandig kunnen lesgeven en enige ervaring met lesgeven;
Inzet en voorbereiding van de lessen;
Inzet voor verschillende activiteiten die de vereniging organiseert;
In bezit van een KSS 2 certificaat, echter geen vereiste.
Voor meer informatie en sollicitaties kun je terecht bij Natascha Baars
via natascha@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te
adverteren

Mijn naam is Hantzen Duinstra-de
Jong en ik ben sinds april algemeen
bestuurslid van Fraternitas. Ik woon
samen met mijn man Tjerk en drie
kinderen, Cathelijne van 9, Jan Thijs
van 7 en Floris van 4 in Tuindorp.
In het dagelijks leven werk ik als
registermakelaar/taxateur in onze
mooie stad. Samen met mijn gezin
geniet ik graag van lekker eten op
een zonnig terras, zeilen op het
Friese water, een vakantie op de
Waddeneilanden of in Italië.
Turnen zit in mijn genen. Ik
heb zelf vanaf mijn derde tot
achttiende actief geturnd in het
hoge noorden. Nu beoefent onze
dochter Cathelijne alweer 6 jaar
deze prachtige sport en bezoeken
we graag samen jaarlijks het Univé
gymgala.

Met plezier zet ik me in voor
deze mooie vereniging. Of dat nu
tijdens bestuursactiviteiten, in de
PR-lustrumcommissie of achter de
jurytafel is.
Groet Hantzen

Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
in het fratblad?
GROOT Adverteren
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
Maar ook iets kleiner….
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Interesse?
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Singelloop Utrecht
Om de kas van onze club te spekken hebben 10 vrijwilligers geholpen bij
de Singelloop. We hadden dit keer twee verschillende taken, maar dat
was gelukkig wel in één tent en gezellig in het Wilhelminapark. Een deel
van de groep moest de startnummers uitdelen en bij de anderen konden
T-shirts opgehaald worden.
Soms best lopendebandwerk. Hester en Lenny hebben ook nog geholpen
bij het graveren van de medailles. Ruim inzetbaar dus.
We hebben ons weer prima vermaakt en een financiële bijdrage geleverd
voor het jubileum.

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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festival
sprnoenr|t
acro | freerunne
tu

n

WAT:
WANNEER:
WAAR:

Sportfestival met turnen, acrogym en freerunnen
Zaterdag 6 januari 2018, van 12.45 - 16.00 uur
Turnhal & sporthal Welgelegen
Grebbeberglaan 1, 3527 VX Utrecht

VOOR WIE:

Alle leden tussen de 4 en 88 jaar, per lid mag ook
één vriendje of vriendinnetje mee komen doen.
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken.

KOSTEN:
INSCHRIJVING:

€ 5,- per persoon (incl. een kleine snack en drinken)
Via de QR code komt u op de digitale
inschrijfpagina terrecht of via de website:
www.fraternitas.nl
De inschrijfkosten van € 5,- pp worden op de dag
zelf contant betaald.
Inschrijven kan tot 1 januari 2018. VOL = VOL
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wij hard op zoek naar sponsoren. Geïnteresseerd? Lees snel verder om te zien wat
we jou kunnen bieden!

Voorstellen vlogger
Vriend of sponsor worden?!
Jullie weten natuurlijk allemaal dat
Fraternitas de oudste en grootste turn- en
acrogymvereniging van Utrecht is. In 2018
bestaan we 125 jaar en dat vieren we het
hele seizoen 2017-2018 met activiteiten voor de leden. Ter afsluiting van
het feestjaar wordt op 2 juni 2018 een grote show gegeven in een echte
circustent. Om dit groots aan te kunnen pakken is de sponsorcommissie
van het jubileum op zoek naar sponsoren en op zoek naar jou!
Een persoonlijke bijdrage leveren aan de grote show?
Dat kan, bijvoorbeeld met jouw lesgroep.
Word jij ook Vriend van Fraternitas 125 jaar?
KIDS		
FAMILIE
GROEP		

€ 1,25
€ 12,50
€ 125,00

Stuur een mail naar pr@fraternitas.nl en vermeld: naam, pakket + aantal.
Maak het geld over naar NL48INGB0000036307 t.n.v. CGV Fraternitas
Utrecht, o.v.v. bijdrage 125 jaar Fraternitas.
Deel dit na je aanmelding met een leuke turnfoto op Facebook.com/
FraternitasUtrecht, zodat iedereen weet dat jij vriend van Fraternitas
125 jaar bent!

Logo op gymtasjes voor ca. 500 leden

x

x

Logo op toegangskaarten show

x

x

Logo op sponsordoek circustent show

x

x

x

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER EEN BIJDRAGE LEVEREN?
ENKELE TE SPONSOREN ITEMS ZIJN:

Penningmeester gezocht

– Hapjes en drankjes tijdens festiviteiten
– Jubileum gymtasjes
– Kleding
– Decor
– Fotografie en video

Wie tot tien kan tellen…, melde zich aan!
Na zeven jaar heeft Clasineke Groenendijk aangegeven dat ze na dit
seizoen:
- de jaarrekeningen, balansen en kasboeken aan de wilgen hangt;
- er een streep onder zet;
- er een punt achter zet;
- het bijltje erbij neergooit;
- de boeken sluit;
- de schop afkuist;
- de pijp aan Maarten geeft.

De mogelijkheden zijn eindeloos, dus heeft u zelf een leuk voorstel om te helpen een succes van ons
jubileum te maken, neem dan contact op met: pr@fraternitas.nl of 06-21542457

Of in gewoon Nederlands: ze stopt met haar penningmeesterschap
van Fraternitas. En daarom zijn we per direct op zoek naar een nieuwe
Maarten, lees Clasineke.
We betreuren haar besluit, maar na zeven jaar wordt het wel weer eens
tijd voor iets anders. Als bestuur zouden wij haar het liefst de hemel in
prijzen, want dat heeft ze absoluut verdiend. Maar dat doen we nog
niet, want dan durft niemand de vinger op te steken om haar taak in het
bestuur over te nemen.
Dus, als je tot tien kunt tellen en je hebt lef en je wil een belangrijke
bijdrage leveren aan deze fantastische vereniging en je wil deel uitmaken
van een ontzettend leuk, aardig en actief bestuur, laat dan snel van je
horen. Een mail naar bestuur@fraternitas.nl is voldoende.
We rekenen op jou!

Heb je een eigen bedrijf of ken je iemand met een eigen bedrijf, hiervoor
zijn de mogelijkheden oneindig. In dit blad is daarom ook de flyer met
sponsorpakketten voor bedrijven afgedrukt. Je kunt hem ook vinden op
de website (www.fraternitas.nl).
Jij helpt ons toch ook?
Veel groeten van de sponsorcommissie,
Pien van den Eijnden, Natascha Baars,
Jonneke Kuperus en Hantzen Duinstra-de Jong
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Acroles voor ouders
Ouders deden mee tijdens
de acroles!
Met onze acrogroep hebben
wij een meedoeles voor ouders
georganiseerd. Het leek ons leuk
om op die manier eens aan de
ouders te laten zien (en voelen)
wat we zoal doen bij acrogym.
Het enthousiasme was groot! De
ouders draaiden nergens hun
hand voor om en hebben fanatiek
meegedaan. Ook de resultaten
mochten er zijn. We hebben nog
lang nagenoten van deze gezellige
les.
Hester en Irene (trainers)

Zaterdag 4 november mochten wij ervaren hoe het is om acro-gym te beoefenen. Na alle verhalen en kunsten steeds gezien te hebben tijdens de
trainingen dachten we dat we dat wel even deden natuurlijk. Maar bij de
warming-up voelden we al dat het heel pittig is en we onze spieren flink
voelden. Maar de vrolijke muziek en het dansje eromheen maakt het wel
heel leuk!
Daarna mochten we in teams een aantal oefeningen proberen. We kregen
gelukkig goede hulp van de ervaren acro-gymers en stonden toch versteld
van wat we in korte tijd leerden! Tenslotte mochten de ouders echt vliegen in de trapeze! Dat was echt super leuk en een beetje spannend.
We hebben nog meer respect gekregen voor de acro-gymers en kunnen
thuis beter mee oefenen en kunsten maken.
Otis en Margriet ( broer en mama van Malu)
12
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Sinterklaasfeest 2017
Zaterdag 25 november was het
eindelijk zover! Sinterklaas is weer
in het land en ook dit jaar kwam hij
weer langs bij Fraternitas.
Rond 14:00 uur kwamen de eerste
kinderen aan bij de gymzaal aan
de Wevelaan. Gespannen maar
vooral veel blije gezichtjes gingen
de gymzaal of het schoolgebouw in
voor een gezellige middag. Ook de
pieten kwamen al snel tevoorschijn

en het feest kon beginnen!
In de gymzaal werd net als
voorgaande jaren het grote stie-stastoombotenspel gespeeld. Hierbij
moeten de kinderen dobbelen en
met een grote pion het parcours
uitspelen. Na elke beurt komt de
pion op een kleur welke staat voor
een leuke opdracht. Zo hebben
de kinderen kunstjes laten zien,
trampoline gesprongen, aan een
touw tegen een schuine mat
opgeklommen, een schoorsteen
14

gemaakt van grote blokken,
pingpongen, gekke gezichten foto’s
maken, daken klimmen en pakjes
gooien en zelfs een wedstrijdje in
jute zakken lopen samen met de
pieten.
In het klaslokaal werd dit jaar
een speculaaspop versierd met
glitters en snoepgoed, welke de
kinderen daarna mee naar huis
konden nemen om lekker op te
snoepen. Zelfs de pieten kwamen
een speculaaspop versieren, of ze
kwamen om al het lekkers op te
snoepen.....
Na het knutselen werd er in de
klaslokalen nog lekker gedanst met
z’n allen en toen was het tijd voor
een kleine pauze. Na wat drinken
met wat lekkers was het tijd om
Sinterklaas te ontvangen.

Na een hoop liedjes zingen was hij
daar dan! We hadden een mooi
versierde stoel voor hem klaar
staan en de pieten hadden veel
lekkere pepernoten en snoepgoed
meegenomen.
Coole piet heeft nog een mooie
salto vanaf de trampoline laten
zien en daarna hebben we samen
met de pieten het dansje laten
zien dat we hadden geoefend.
Helaas moest Sinterklaas toen
weer door naar het volgende
feestje. Nadat we afscheid hadden
genomen van Sinterklaas kwamen
de pieten nog langs met een
cadeautje voor iedereen. Samen
met alle pepernoten, de versierde
speculaaspop en een blij gezicht
werden de kinderen weer

opgehaald en toen was het feest
helaas weer voorbij.
Namens de commissie willen
wij iedereen bedanken die ons
heeft geholpen om er weer een
succesvolle feestmiddag van te
maken.
Cisca, Dominique & Natascha
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Expeditie Frat 2017
3 november. Eindelijk is het dan zo ver
en gaat de expeditie beginnen. Na wat
geheimzinnige appjes via de groepsapp
aan de deelnemers stonden de expeditieleden klaar bij de Turnhal voor
vertrek om naar de geheime locatie af
te reizen.
Het is traditie dat de locatie pas op het
laatste moment bekend gemaakt gaat
worden zodat het voor iedereen een
verrassing blijft. Gelukkig had ik een
vrijstelling en kon hierdoor rechtstreeks
naar Wekerom want hier zou het gaan
gebeuren. Het kampcomité bestaande

uit Kosse, Hilde en Mariëlle (Joost
was helaas afwezig) was er deze keer
wederom in geslaagd om een super
locatie uit te zoeken in een prachtige
omgeving op de Veluwe en hier
verdienen ze echt een pluim voor!!!!
Ik geef het je maar te doen om iedere
keer weer iets leuks te vinden.
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Zo rond 20.00 uur kwamen de
expeditieleden langzamerhand binnen
druppelen en werden de traditionele
zelf gebakken taarten uitgestald. Ja
want zeg nu zelf …... het hele weekend
aan de meelwormen en cassave is ook
niet alles toch …… en Kosse, Hilde
en Mariëlle kennende zullen we echt
aan de bak moeten en is stil zitten not
done, dus regelen we zelf de calorieën
wel ….. hahaha.
Na het nuttigen van koffie of thee met
appeltaart kon de expeditie echt gaan
beginnen. We werden verdeeld in vier
teams en ieder team kreeg een eigen
kleur (rood, geel, blauw en groen) en
per team kon je het hele weekend
punten verdienen door allerlei
opdrachten uit te voeren. Zo moesten

we per persoon een formulier invullen
waar een aantal persoonlijke vragen op
stonden, daarna werden de formulieren

bij elkaar in een kom gedaan en één
voor één voorgelezen door Kosse. Op
deze manier moest je dan raden over
wie dit ging en kon je met je team
punten scoren en elkaar een beetje
beter leren kennen. Soms kwamen
er hele verrassende antwoorden
tevoorschijn. Zo was één van de vragen
‘welke sport zou je doen als turnen
niet bestond?’ en was het antwoord:
PAALDANSEN. Tsja…..durf dan nog
maar een naam te roepen hè……
Maar goed, de eerste punten waren
gescoord en team groen ging goed van
start en mocht naar winnaars eiland.
Na een heerlijke nacht waar iedereen
gezellig met elkaar op één slaapzaal
lag, ja duh….natuurlijk de mannen
gescheiden van de vrouwen, werd er
gezamenlijk ontbeten en scheen het
zonnetje rijkelijk door de ramen. Dit
kwam goed uit want de volgende
opdracht was GEOCACHING………
geowat??? Nooit van gehoord! Maar
ik kan je nu vertellen dat het een super
leuk spel is en wereldwijd gespeeld
wordt. Je moet met behulp van je
telefoon een wandelroute volgen en

Cisca was jarig en dat werd
natuurlijk gevierd

op die route liggen kokertjes verstopt
met een soort van logboekje erin. Wij
kregen de opdracht om zes kokers te
vinden en hier een foto van te maken
als bewijs. Dus zo gezegd zo gedaan.
Nadat we met een voedselpakket
gedropt waren door Hilde en Kosse

Sommigen kunnen het niet laten...
kon de tocht beginnen. Al snel hadden
we de eerste drie kokers gevonden
en dankzij Bapke, die bij ons in team
groen zat, werden we van de ene
koker naar de andere genavigeerd.
Het leek de lopende routeplanner van
de ANWB wel, maar werkte super. Op
een gegeven moment kwamen we aan
op het Wekeromse zand (schitterende
zandduinen) en zagen in de verte team
rood gebukt staan op zoek naar koker
zes die ze zogenaamd niet konden
vinden. Ja ….. er werden al complotjes
gesmeed hoor. Na een aantal minuten
gezamenlijk “ gezocht” te hebben
hadden we allang in de gaten dat
Stefan de “mol” was en de koker al die
tijd lekker in zijn hand had. Jammer
Steef, we hadden je door ….. haha.
Na een wandeling van ruim anderhalf
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uur kwamen we samen met team rood
aan bij ons weekend huis De Eiken Stek
en was het nog even spannend wie met
dit spel de winnaars waren. Ik vind het
lullig om te zeggen, maar ja …. ook
deze keer waren wij helaas weer de
beste. Sorry teams geel, blauw en rood
(…..). Ennuh ….. ik meen meestal wat ik
zeg hoor. (hihi..)

Tijdens de lunch werd het zonnetje
verdreven door flinke regendruppels en
moest het activiteitenschema aangepast
worden. Dat dit geen enkel probleem
was voor de kamp commissie zegt ook
weer hoe goed ze zijn! Om ze de tijd te
geven het een en ander te regelen ging
iedereen gezellig aan de gang met de
mee gebrachte spelletjes. Zo gingen de
mannen een lekker potje klaverjassen,
in een ander hoekje zat een groep het
30 seconden spel te spelen en aan weer
een andere tafel werd een of ander
ingewikkeld kaartspel gespeeld waar
ik geen barst van snapte, maar ja …. ik
ben blond!
Voor het avond eten hadden Carlien
en Janneke een quiz uitgezet waar
heel veel vragen over het 125 jarig
bestaan van Frat in zaten. Zo was
er bijvoorbeeld de vraag in welke
toestelvolgorde de heren turnen
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tijdens een wedstrijd en wie de eerste
voorzitter van Frat was. Heel divers dus
en ook hier kon men punten verdienen.
Erg leuk! En als je dan denkt dat je
daarna lekker kunt aanschuiven tegen
etenstijd heb je het mooi mis. Net als bij
de echte Expeditie Robinson moesten
ook wij zelf ons eten klaar maken.
Het thema was MEXICO…
MEXIHIIIIIICOOO.
Gelukkig had
Hilde wel alle
ingrediënten
gehaald en kreeg
iedere groep
een gerecht
toegewezen dat
gemaakt moest
worden. Zo moest
de één gevulde
paprika’s maken
een andere groep
Chili con carne, weer een andere salade
en een toetje. Dus hup, iedereen aan
de slag en leek het wel een opname
van 24 kitchen…..
Binnen no time waren de tafels gedekt
en stond er een heerlijke maaltijd op
tafel!!

geschoten, maar bij Expeditie Frat
gebeurt alles in natura. Zo zijn er
personen (nee…ik ga geen namen
noemen) die onbeschaamd van alles
door de lucht laten vliegen en dan ook
nog eens zeggen: “dat doe ik niet….
dat doen die bonen”!!?? Ben ik even
blij dat ik thuis slaap ….. haha.
Zondag ochtend mocht er een uurtje
langer geslapen worden en stond er na
het ontbijt de laatste activiteit gepland.
Buiten op het grasveld waren twee
vlakken gevuld met aan de ene kant
van het lint 160 vragen (.....) en aan de
andere kant de antwoorden waar ook
nog één of meerdere letters bij stonden

vermeld die je
moest onthouden
en door moest
geven aan je
teamgenoot
die tussen de
twee vlakken
moest blijven
staan. Nadat je
alle 160 vragen
beantwoord had
ontstonden door middel van lijntjes
trekken tussen de vergaarde letters
(snappen jullie het nog …?) vier
stellingen. WIE HEEFT DIT BEDACHT!!!!
We leken wel een stel honden die last
van ADHD hadden …… je moest van
de ene naar de andere kant rennen,
dan als een speer naar je teamgenoot
om de letters door te geven zodat hij
of zij deze op kon schrijven. Maar dan
was je eindelijk bij je teamgenoot, was
je de letters weer vergeten en moest je
weer op zoek naar het kaartje waar het
antwoord op stond die gelukkig maar

Maar ja ….. als
je een gerecht
met bonen eet
weet je wat voor
consequenties
daar aan vast
zitten, toch
….? Zo wordt
er bij Expeditie
Robinson met
houten kogels
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tussen 159 andere verstopt lag …. pfffff
wat een spel zeg.
Maar goed, team rood had als eerste
de vier stellingen en kwam er een
einde aan het spel wat weliswaar pittig,
maar stiekem toch ook wel leuk was.
Van al dat heen en weer geren krijg je
weer trek en hebben we met z’n allen
nog genoten van een ratjetoe aan
etenswaar tijdens de lunch. Het kan
maar beter op zijn toch ….??
Bij de ene expeditie kom je kilo’s
lichter thuis en bij de andere moet je
bij thuiskomst eerst je turnkleding aan
trekken om te kijken of je het nog wel
past of dat je een maatje groter moet
gaan kopen??!!

Na de lunch hebben we met z’n allen
het huis schoongemaakt en alles weer
netjes op zijn plek terug gezet en toen
was het alweer tijd om naar huis te
gaan ….. een uurtje of twee later dan
gepland, maar dit zegt genoeg toch?!
Ook deze keer hadden Kosse, Hilde en
Mariëlle weer aan van alles gedacht en
alles geregeld om ervoor te zorgen dat
wij een super weekend hadden en dit is
jullie prima gelukt!!!
Namens ons allen; BEDANKT en tot
over twee jaar.
Marinka

Sponsorkliks
Beste Fratter,
Help ons aan meer inkomsten voor, onder andere, het 125 jarig jubileum
van Fraternitas. Zoals jullie misschien weten is onze vereniging recent
aangesloten bij SponsorKliks. Via deze weg wordt onze vereniging door
de leden gratis gesponsord.

Nieuwe leden
Myrthe van Alfen
Ilaf Ali
Dounia Azaoum
Elin Bath
Dina Ben Amar
Salma Bentaib
Amelie van Besten
Olivia den Besten
Nola Blanken
Julia da Boer
Julia Boere
Emma Bolmers
Yasmine Boulaayoun
Luna Bruggink
Morris Buunk
Tex Buunk
Bo Chabot
Maria Cornacchia
Sharona Doornaar
Luna van Driel
Roos Drost
Jolie van Duijn
Roos van Enckevort
Amira Essakahi
Joana Ferrari
Mijntje Flink

Jolie Fonville
Maud Glasbergen
Luna de Goede
Nour el Gouy
Pien van Grieken
Yke de Haan
Juul Habets
Dieke Heerschop
Iva Hoogendoorn
Seb Jansen
Rosali Jansen
Jade de Jong
Savanna de Jong
Anne de Jonge
Lucia Kessens
Meryem Kharroubi
Miilou Klaassen
Puk Kleinveld
Lize Koekoek
Willemijn Kremer
Puck Kuiper
Lois de Lange
Jill van Leeuwen
Bella Lindaart
Marilene Liddle
Julia Linders

Isa Marcelis
Merel Meertens
Ella Meine Jansen
Zahra Menni
Lara Nijenbrinks
Rosella Nijs
Ymle Oosterheert
Fenne Oosterheert
Floor Quekel
Sanne Rijksen
Nienke Ruizendaal
Feline Slotboom
Emma Sterk
Jade Stranders
Margot Thiadens
Erren Thijssen
Lieve Vanhijfte
Ava van Veen
Coosje van Veen
Isis Verspeek
Ditte Vink
Siene van Vorst
Sien van Wieringen
Anne Ypma
Roosje van Zomeren

Toch hebben wij het idee dat er veel meer inkomsten mogelijk zijn dan
tot nu toe. Want als ieder lid, supporter, familielid of vriend van onze
vereniging, voordat zij een webwinkel bezoeken, naar onze website gaat
wordt het bedrag hoger.
Op onze website staat een banner van SponsorKliks. Door op deze banner
te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder
Bol.com, Coolblue, HEMA, Blokker en Zalando. Elke aankoop bij één van
deze bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf
dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
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Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via
onze webpagina op SponsorKliks kan je terecht bij 4.500 restaurants
waarbij elke bestelling of reservering de verenigingskas geld oplevert.
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Alvast bedankt!
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Sponsor worden als bedrijf?

Agenda

SPONSOR WORDEN VAN
‘FRATERNITAS 125 JAAR’?
Fraternitas is de oudste en grootste turnen acrogymvereniging van Utrecht. In 2018
bestaat Fraternitas 125 jaar en dat vieren
we het hele seizoen 2017-2018 met activiteiten voor de leden. Ter afsluiting van het
feestjaar wordt op 2 juni 2018 een grote
show gegeven in een circustent.
Om dit groots aan te kunnen pakken zijn
wij hard op zoek naar sponsoren. Geïnteresseerd? Lees snel verder om te zien wat
we jou kunnen bieden!

SPONSORPAKKETTEN

HOOFDSPONSOR GOUD
5000€
1250€

ZILVER
500€

Eerste naamsverbinding aan het jubileum (hele seizoen)

x

Vermelding op social media platformen van Fraternitas (hele seizoen)

x

x

Link op www.fraternitas.nl naar eigen website (hele seizoen)

x

x

x

Logo op gymtasjes voor ca. 500 leden

x

x

x

Logo op toegangskaarten show

x

x

Logo op sponsordoek circustent show

x

x

LIEVER OP EEN ANDERE MANIER EEN BIJDRAGE LEVEREN?
ENKELE TE SPONSOREN ITEMS ZIJN:
– Hapjes en drankjes tijdens festiviteiten
– Jubileum gymtasjes
– Kleding
– Decor
– Fotografie en video
De mogelijkheden zijn eindeloos, dus heeft u zelf een leuk voorstel om te helpen een succes van ons
jubileum te maken, neem dan contact op met: pr@fraternitas.nl of 06-21542457

Special turnen
Sinds kort heeft Frat ook een les
special turnen. Dit is een les voor
kinderen met een verstandelijke
beperking. De les wordt gegeven
door Jolanda van der Linden.
Plaats: Bangkokdreef
Dag: dinsdag
Tijd:
16.15 – 17.00 uur
Er zijn nog nieuwe leden welkom!
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Kerstvakantie		

24 december t/m 7 januari

januari 2018
6 januari		
13 januari		
20 januari		
20 januari		

Lustrum Sportfestival
1e voorwedstrijd D2 en D3 Wilnis
Onderlinge wedstrijden acro (Willibrordusstraat)
2e voorwedstrijd Keuze-oefenstof en D1, Amersfoort

februari 2018
10 februari		

3e voorwedstrijd Keuze-oefenstof en D1, Amersfoort

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 4 maart

maart 2018
10 maart		
30 maart		

2e voorwedstrijd D2 en D3, Wilnis
Goede Vrijdag, geen lessen

april 2018
1 en 2 april		
18 april			
27 april			
		
Meivakantie		

Pasen, geen lessen
Algemene ledenvergadering
Koningsdag, geen les
29 april t/m 6 mei

mei 2018
6 mei			
10 en 11 mei		
20 en 21 mei		
26 mei			

125e verjaardag van Fraternitas
geen lessen i.v.m. Hemelvaart
geen lessen i.v.m. Pinksteren
Generale repetitie jubileumshow (Galgenwaard)

juni 2018
2 juni			

Jubileumfestival (show, reünie en feest) (Botanische tuin)

De redactie van het Fratblad wenst iedereen

FIJNE FEESTDAGEN
en een

GELUKKIG 2018!
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Voor in de boom

KIDS!

Mop

Er komt een man
bij de dokter en
zegt:
‘Dokter, ik heb ov
eral pijn. Als ik
met mijn
vinger op mijn kn
ie druk doet he
t pijn.
Als ik op mijn bu
ik druk doet he
t pijn. En
als ik op mijn vo
orhoofd druk do
et het
pijn.’ Zegt de do
kter: ‘Oh ik zie he
t al, u
heeft een splinte
r in uw vinger!’

Zie jij de 12 verschillen?

?

!
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Kledingverkoop
Ons ‘winkeltje’ in de Oranjekapel
is gestopt met de verkoop van de
turnkleding. We konden de ruimte
in de Oranjekapel niet langer
huren en we wilden ook een beetje
met de tijd meegaan waardoor
jullie ook op andere momenten
de gelegenheid hebben om onze
kleding te kunnen aanschaffen.
De leverancier van onze
verenigingskleding, TT Gymnastics
(voorheen TemaTurn), is gelukkig
ook in Utrecht. Zij zitten op de
Ambachtsweg 14 (3542 DG).

Je zal ze in de winkel zelf en online niet aantreffen. We hebben
nog een kleine voorraad liggen.
En stellen het erg op prijs dat je
eerst even informeert bij Brigyt
Witteman (brigyt@fraternitas.nl)
of wij je maat nog hebben,
ophalen kan dan in overleg.
We hanteren dezelfde prijzen als
TT Gymnastics. De jongenskleding
is via Fraternitas (tijdelijk) wel
goedkoper.

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal.
Daar komt dan nog de Bondscontributie bij.
Uitleg over de contributies
De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.
De contributie bestaat uit een bassisbedrag en een bedrag per
kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.
De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid.
Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid.

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

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

Turnpakje (meisjes)

€ 46

€ 48,50

Korte legging (meisjes)

€ 17

€ 18,50

Turnhemd (jongens)

€ 10*

€ 10*

Witte korte broek (jongens)

€ 10*

€ 10*

Turnhemd + witte korte broek samen

€ 17,50*

dit zijn niet de prijzen van TT Gymnastics.

Op onze website kan (gebruikte) turnkleding worden aangeboden en gevraagd.
Mail het aanbod of de vraag naar jonneke@fraternitas.nl.
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IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

Bondscontributie
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone
contributie geïnd. In 2017 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,20 / kwartaal;
leden vanaf 16 jaar € 6,35 / kwartaal.

Zij zijn dinsdag, woensdag en
donderdag open van 10 tot 17
uur. Je kunt ook on-line bij TT
Gymnastics bestellen. Zowel in de
winkel als via internet moet je wel
aangeven dat het om kleding gaat
van Fraternitas Utrecht.

*

Contributrie per 1 juli 2017

Incasso
Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
U-pas
Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling
op de site.
Berekenen van de contributie
Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat
op de website: www.fraternitas.nl.
Vragen over de contributie
Zijn er toch nog vragen, kijk op de website of stuur
de vraag naar onze 2e penningmeester
Jonneke Kuperus via jonneke@fraternitas.nl.
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Lidmaatschap beëindigen
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).

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT
Bericht over het beëindigen van het lidmaatschap, verhuisbericht en de
kopie van de U-pas kunnen gestuurd worden naar:
Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht
of via e-mail: naar ledenadministratie@fraternitas.nl

Gezocht
GEZOCHT: nieuwe adverteerders voor het FRATBLAD
In 2018 bestaat Fraternitas 125 jaar! Dit wordt mogelijk gemaakt door het
enthousiasme van de trainers, vrijwilligers en natuurlijk de leden. Als u
ook iets wilt bijdragen aan de toekomst van onze vereniging dan kan dat
bijvoorbeeld door te adverteren in dit mooie blad dat door de jaren heen
steeds professioneler is geworden.
Het FRATBLAD is het verenigingsblad van gymnastiekvereniging
Fraternitas en komt 4 keer per jaar uit. Het blad wordt door ca. 500 leden
gelezen en is via onze website te downloaden.
Kosten per jaar (vier plaatsingen, in euro, inclusief BTW) zijn als volgt:
1/4 pagina
1/2 pagina
1 pagina
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€ 100,€ 175,€ 270,-

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Jonneke:
jonneke@fraternitas.nl.

Adressen
Bestuur
Voorzitter Hans Delissen		
voorzitter@fraternitas.nl
		 (06) 41 72 31 31
Secretaris Janneke Peerdeman		 secretaris@fraternitas.nl
		 (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester Clasineke Groenendijk		 penningmeester@fraternitas.nl
		 (030) 252 25 70
2e penningmeester Jonneke Kuperus		 jonneke@fraternitas.nl
Leden:
Joop van Raaij		
Claudia de Groot		
Mariëlle van der Meer		
Hantzen Duinstra-de Jong		

joop@fraternitas.nl
claudia@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl
hantzen@fraternitas.nl

Trainers

Voorzitter
Marina Luijkx

marina@fraternitas.nl

Leden
Anke van Hardeveld		
Dominique Baars		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Elsemiek Versteegt		
Hester Mehagnoul 		
Jolanda van der Linden 		
Lenny de Heus 		
Mandy de Heus		
Mirjam den Uijl 		
Natascha Baars 		
Nicky van Steensel v/d Aa		
Qvinny Leemans		
Sarah Dirksen		
Shanna van Steensel v/d Aa		
Vera Geling		

anke@fraternitas.nl
dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
hester.mehagnoul@fraternitas.nl
jolandavdl@gmail.com
lenny@fraternitas.nl
mandy@fraternitas.nl
mirjam@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl			
nickyvansteensel@fraternitas.nl
qvinny@fraternitas.nl
sarah@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl		

Ledenadministratie

Ria van Raaij		 ledenadministratie@fraternitas.nl
		 (030) 243 66 42
Redactie Frat-blad		 kopij@fraternitas.nl
Facebook		socialmedia@fraternitas.nl
Nieuwsbrief		nieuwsbrief@fraternitas.nl
Internet http://www.fraternitas.nl		 webmaster@fraternitas.nl
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Rooster vanaf augustus 2017
Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur
Woensdag
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

meisjes en jongens 4 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Club-Extra 4 - 9 jaar
jongens 6 - 10 jaar

Shanna van Steensel van der Aa		
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Eddy Yarally
Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)
Maandag:
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur

acro recreatie vanaf 6 jaar
acro wedstrijd vanaf 6 jaar

Sarah Dirksen
Sarah Dirksen			

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur
17.45 – 18.45 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 10 jaar

Dominique Baars
Dominique Baars

Donderdag:
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur
18.30-19.30 uur

meisjes en jongens 4 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 -12 jaar

Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa
Shanna van Steensel van der Aa

Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

meisjes 6 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Mandy de Heus
Mandy de Heus
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur

jongens 6 - 9 jaar
jongens vanaf 9 jaar

Nicky van Steensel van der Aa
Nicky van Steensel van der Aa

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.45 uur

meisjes 6 - 8 jaar
meisjes 9 - 11 jaar
meisjes vanaf 12 jaar

Natascha Baars
Natascha Baars
Natascha Baars

Woensdag:
17.00 - 18.15 uur
18.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur

acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acrodemo vanaf 8 jaar

Hester Mehagnoul
Mirjam den Uijl
Qvinny Leemans

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.00 - 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 - 13.00 uur

acro recreatie vanaf 6 jaar
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar
acro springles (alleen wedstr)
acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar

Anke van Hardeveld
Hester Mehagnoul
Mirjam den Uijl
Mirjam den Uijl

special turnen

Jolanda van der Linden

Bangkokdreef
Vrijdag:
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.15 uur
18.15 - 19.15 uur

Dinsdag:
16.15-17.00 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 14 jaar

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1
Nolenslaan 33
Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes vanaf 8 jaar
Conditieles (dames) 65-85 jaar
Conditieles (dames) 35-65 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Lenny de Heus
Lenny de Heus

Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur

dames vanaf 16 jaar

Eddy Yarally

Donderdag:
20.30- 22.30 uur

dames vanaf 16 jaar

Vera Geling

Woensdag:
20.30 – 22.00 uur heren vanaf 14 jaar

30

Eddy van der Rijst
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

