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Fraternitas, 
opgericht 6 mei 1893, 

aangesloten bij de KNGU, 
onderscheiden met de 
Koninklijke Erepenning.

Het zwarte gat?

De olympische winterspelen zijn 
voorbij. De sporters beladen met 
goud, zilver en brons zijn weer veilig 
geland op vaderlandse bodem. De 
platte karren worden in diverse 
dorpen en gemeenten opgetuigd om 
de medaillewinnaars te huldigen. 
Wat hebben we (maar laat ik vooral 
voor mezelf spreken) genoten van 
zoveel sportiviteit, passie en emotie. 
En van het tijdsverschil met Zuid 
Korea heb ik weinig last gehad. Ik 
lag met een flinke griep thuis op de 
bank en kon, weliswaar met warme 
kruiken, pillen, hoestdrankjes, 
keeltabletten en een hele berg 
dekens de verrichtingen van onze 
landgenoten volgen.

Ik was me – ziek als ik was – aan het 
bedenken hoe het voor deze sporters 
moet zijn. Vier jaar lang toewerken 
naar een doel. Daar alles voor doen 
en vooral alles voor laten. Voor dat 
ene moment, op die bepaalde datum, 
op dat uur. En nu terug in Nederland, 
misschien nog een wedstrijd, 
misschien ook niet. Hoe zouden zij 
zich voelen. Dreigt het bekende maar 
o zo gevreesde zwarte gat?
Ik moest ook opeens denken aan 
Fraternitas, aan al die vrijwilligers, 
turners en acrogymers die zich 

inzetten om 
op 2 juni een 
wervelende show neer te zetten. Ik 
moest denken aan de kartrekkers, 
de locatie- en logistiekcommissie, 
de show- en feestcommissie,  de 
sponsorcommissie. Ik moest denken 
aan de trainers die hun pupillen 
klaarstomen om op 2 juni het publiek 
te doen verbazen met hun kunsten.

Hoe zullen zij zich voelen als ze op 
zondag 3 juni wakker worden en 
terugkijken op een fantastische show 
en een onvergetelijk feest. Want op 3 
juni – de tent moet dan nog worden 
afgebroken en de (financiële) balans 
moet worden opgemaakt, is het 
lustrumjaar voorbij. Dreigt dan ook 
het zwarte gat voor iedereen die zich 
met ziel en zaligheid heeft ingezet 
voor die ene dag? Want dan gaan we 
weer over tot de orde van de dag.
Laat ik niet te ver vooruitlopen. Eerst 
gaan we met z’n allen een mooie 
show neerzetten en een feestje 
vieren. Want een 125 jarig jubileum, 
mag je toch niet zomaar voorbij laten 
gaan.

Een sportieve groet,
Hans Delissen

Van de voorzitter
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Notulen Jaarlijkse Algemene 
ledenVergadering van Fraternitas 
12 april 2017

Aanwezigen: 
Ati Dijk, Clasineke Groenendijk, 
Claudia de Groot, Janneke Peerdeman, 
Brigyt Witteman, Jonneke Kuperus, 
Joop van Raaij, Rien den Uyl, Laura 
den Uyl, Hester van der Rijst, Nienke 
van der Rijst, Bas van der Rijst, Nicky 
van Steensel van der Aa, Marieke de 
Groot, Hilde de Vries, Lenny de Heus, 
Cisca den Uyl, Marian Oosterheerd, 
Mary Overdijk, Hans Overdijk, Eddy 
van der Rijst, Carlien den Uijl, Jannie 
Dijk, Natascha Baars, Dominique Baars, 
Bapke Roodenburg, Mirjam den Uijl, 
Hester Mehagnoul, Nicky Corthals, Riet 
Sakkers, Henk Sakkers, Els Spierings, 
Marina Luijkx, Kosse Doornbos, Hans 
Delissen, Margreet van der Klij, Evert 
van der Klij, Cees Casteleijn, Hantzen 
Duinstra.

1. Opening
Ati opent de vergadering. We houden 
een moment stilte voor Tineke van 
Schaverbeke, die in 2016 overleden is.

2. Notulen van de vorige JAV d.d. 
21 april 2016
Geen opmerkingen. De notulen worden 
goedgekeurd met dank aan Janneke.

3. Ingekomen stukken en 
mededelingen
Afgemeld: Ria van Raaij, Mariëlle 
van der Meer, Joost van der Meer, 
Marius Geurts, Marinka Hendriks, Jaap 
Gerritsen (met brief). Omdat Jaap wel 
graag had willen komen maar niet kon, 
hebben we een kaart voor hem waar 
een ieder zijn of haar gelukwensen aan 
hem kan opschrijven.

4. Jaarverslag secretaris met bijlage 
wedstrijden
Geen opmerkingen met dank aan 
Janneke, Marina en Mirjam.
 
5. Verslag van de kascontrolecommissie
Marieke en Kosse vormden dit jaar de 
kascontrolecommissie. Marieke krijgt 
het woord en geeft aan de boeken 
ingezien te hebben. Zij verleent het 
bestuur décharge voor de boekhouding 
over 2016.

6. Jaarverslag penningmeester
Geen vragen. Jaarverslag wordt 
goedgekeurd met dank aan 
Clasineke. 

7. Begroting 2017 en Raming 2018
Eddy: we lijken in 2018 af te stevenen 
op een tekort van 67.000 euro. Dat 
komt waarschijnlijk door de viering 
van het lustrum. Maar waarom is dat 
niet verrekend bij baten, er is toch een 
reservering voor? 

Notulen JAV april 2017
Agenda algemene ledenvergadering 2018

Wanneer: donderdag 19 april 2018

Waar:  In de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a, 3553 EA Utrecht

Hoe laat: De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er is dan koffie en 
  thee. De vergadering begint om 20.15 uur precies.

Vergaderstukken: staan in dit blad

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de vorige J.A.V. d.d. woensdag 12 april 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen en acrogym
5. Verslag van de kascontrolecommissie 
6. Jaarverslag penningmeester
7. Raming 2020 en Begroting 2019
8. Benoeming kascontrolecommissie 2019
9. Contributievaststelling
10. Diverse jubilea:
 12,5 jaar lid: Anneke Walter
   Wiedjai Sital
   Janneke Peerdeman
 25 jaar lid: Elze van der Meer
   Sebastiaan Pos
 40 jaar lid: Jannie Veldhuizen - Arensman
 50 jaar lid: Peter den Uijl

11. Volgens rooster aftredend:
 Clasineke Groenendijk (penningmeester)  niet herkiesbaar
 Joop van Raaij (algemeen bestuurslid)  herkiesbaar
 Claudia de Groot (tweede secretaris)  herkiesbaar
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering
 Zingen van het Fratlied (zie tekst elders in dit blad)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Ingekomen stukken betreffende de J.A.V. dienen voor 6 april in het bezit te zijn 
van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl).

ALV 2018
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Clasineke: dit bedrag is overgeheveld 
van de balans naar de raming. Als 
het goed is komen er nog inkomsten 
tegenover te staan. Dit is het bedrag 
dat in principe gereserveerd is voor de 
viering van het lustrum. Deze uitkomst 
is een ‘worst case scenario’.
Eddy: is contributieverhoging zoals 
voorgesteld voldoende om het 
toekomstige ‘gat’ in de begroting op 
te vangen? Clasineke: Nee, we moeten 
meer leden hebben of andere vormen 
van inkomsten gaan creëren.
Eddy: minder contributies komt door 
het vertrek van leden naar Turn4U. 
Dan zou je toch ook minder zaalhuur 
moeten hebben? Clasineke: klopt, maar 
de zaalhuur gaat over een heel jaar, 
deze leden zijn 5 maanden voor het 
eind vertrokken.
Begroting en Raming worden 
goedgekeurd met dank aan Clasineke.

8. Benoeming kascontrolecommissie 
2017
Marieke gaat nog een jaar door. Cisca 
was reserve en wordt aangesteld tot 
tweede lid. Kosse stelt zich als reserve 
beschikbaar.

9.Contributievaststelling
Voorstel: basiscontributie verhogen 
naar 15 euro per kwartaal en de 
kwartierprijs verhogen naar 6,25 euro. 
Ingaande per 1-7-2017.
Marieke: in het voorstel in het Fratblad 
staat “conclusie 40 euro per maand”, 
dit moet 40 euro per kwartaal zijn. 
Klopt, dank voor de opmerking.
Geen verdere vragen; de verhoging 
wordt aangenomen door de 
vergadering.

10. Diverse jubilea

12,5 jaar lid: 
Bas van der Rijst, wordt toegesproken 
door Eddy van der Rijst
Steven Wijkmans, wordt toegesproken 
door Eddy van der Rijst
Marinka Hendriks, afwezig
50 jaar lid: 
Marian Oosterheerd, wordt 
toegesproken door Ati Dijk
Kees den Uijl, afwezig
Marius Geurts, afwezig
60 jaar lid: 
Jannie Dijk, wordt toegesproken 
door Ati Dijk
85 jaar lid: 
Jaap Gerritsen, afwezig

11. Volgens rooster aftredend 
Mariëlle van der Meer, herkiesbaar. 
Wordt bij afwezigheid herkozen
Brigyt Witteman, niet herkiesbaar.
Ati Dijk, niet herkiesbaar.

Hantzen Duinstra stelt zich verkiesbaar 
als algemeen bestuurslid en wordt 
met luid applaus door de vergadering 
gekozen. Hantzen stelt zichzelf kort 
voor. 

Hans Delissen stelt zich verkiesbaar 
als voorzitter. Ook hij wordt met luid 
applaus door de vergadering gekozen. 

Hans stelt zichzelf ook even voor. Ati 
draagt de officiële voorzittershamer 
aan hem over.

12. Rondvraag
Els: wenst het bestuur veel succes met 
het komende jubileum(jaar).

13. Sluiten van de vergadering
Na het gezamenlijk zingen van het 
Fratlied bedankt Hans Delissen de 
aanwezigen en nodigt ze uit voor 
een drankje. De jubilarissen worden 
uitgenodigd om op de foto te 
gaan, net als de af- en aangetreden 
bestuursleden.

April 2017,
Janneke Peerdeman, notulist

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag 2017 van Secretaris Fraternitas

Bestuurszaken
We zitten gelukkig nog steeds ruim in de bestuursleden. Ati Dijk trad dit jaar af 
als voorzitter; haar plaats werd ingenomen door Hans Delissen. Zijn dochter is lid 
bij de acro. Daarnaast werd Brigyt Witteman vervangen door Hantzen Duinstra. 
Haar dochter trainde bij Lenny aan de Nolenslaan, maar is halverwege het jaar 
overgestapt naar DOO/K&V. Gelukkig blijft Hantzen wel bij ons.
Combinatiefunctionaris Jolanda van der Linden krijgt dit jaar ook uren 
toegewezen aan Fraternitas. Eerder hadden wij op die manier contact met haar 
via Turn4U, ze is dus geen onbekende. 

Trainerszaken
Het leek even iets rustiger aan het trainersfront, maar aan het eind van seizoen 
2016-2017 stoppen er weer een paar trainers: Hester van der Rijst stopt na 25 jaar 
met lesgeven. Haar les wordt overgenomen door Shanna van Steensel van der Aa. 
Ook Bapke Roodenburg stopt en dat laat helaas een wat groter gat achter. Het 
blijkt erg lastig een trainer te vinden voor de lessen op vrijdag. Gelukkig hebben 
we net voor Kerst toch een kandidaat: Joana Ferrari neemt de lessen voor haar 
rekening. 

Rien den Uyl stopt nu ook met het damesuur en daarmee dus helemaal met 
lesgeven nadat hij een paar jaar geleden al stopte met de selectie. Eddy Yarally 
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wordt bereid gevonden de les over te nemen op dinsdag. Het tweede damesuur, 
op woensdag, wordt overgenomen door Vera Geling, zij traint dan ook mee.
Binnen de acro-lessen wordt ook het één en ander gewijzigd. Nicky Corthals 
vertrekt voor haar studie naar Tilburg. Haar maandagles wordt overgenomen door 
Sarah Dirksen en op zaterdag geven Antje van Oostveen en Anke van Harderveld 
samen les. Qvinny Leemans start met een acro-demoles, voor zowel acro- als 
turnleden.

Omdat we nu geen turnselectie meer hebben kunnen we andere takken van de 
gymnastieksport aan gaan bieden. Seizoen 2017-2018 starten we met een pilot 
Special turnen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Jolanda van der 
Linden geeft de lessen vanuit haar functie als combinatiefunctionaris.

Opleidingen
Anke van Hardeveld voltooit haar KSS II opleiding en gaat aan de slag binnen de 
acro.

Activiteiten
Omdat we in 2018 125 jaar bestaan nemen we in 2017 alvast een aanloopje 
naar de viering daarvan. Tot aan de zomervakantie worden verschillende 
projectgroepen samengesteld en wordt er flink gebrainstormd over de invulling 
van het lustrum. Na de zomervakantie houden we een ‘lustrumkick-off’ waarbij 
alle leden een middag mogen komen voor drumble-dance, beweegplein en 
crazy-88 in sporthal Zuilen. De middag was goed bezocht en erg leuk. 

Ondertussen wordt op alle lessen hard geoefend voor de Lustrum-show aan het 
eind van het seizoen. Ook de Grote Clubactie staat in het teken van het lustrum: 
alle lessen kunnen met het opgehaalde geld hun budget voor de Show verhogen.
Begin november gaan een kleine dertig oudere leden en vrijwilligers op Frat-
weekend in Wekerom. Met best redelijk weer en veel spelletjes weer een paar 
leuke dagen!
Later die maand komen de Sint en zijn Pieten de jongere leden vereren met een 
bezoek. Helaas loopt het deelnemersaantal voor dit feest de laatste jaren wat 
terug, maar het plezier is er niet minder om.

Burgerlijke stand
In december krijgt Janneke Peerdeman (secretaris) er een dochter bij. In dezelfde 
maand overlijdt ons erelid Jaap Gerritsen.

Met vriendelijke groet,
Janneke Peerdeman
secretaris

Dit jaar hebben we geen selectieleden meer, dus ook veel minder deelname aan 
wedstrijden. Maar er is nog genoeg te vermelden. Op 21 januari 2017 deden bijna 
230 leden mee aan de Onderlinge Wedstrijden. 
De volgende prijzen werden gewonnen:

Categorie Goud Zilver Brons

Kabouters niv 5 Una van Melle Jaylin Ansems Anna Cremers

Kabouters/pre-instap niv 4 Marit Burger Floortje van der 
Werf Maud Glasbergen

Kabouters niv 3 Iris Kok Sophia Boughdir

Pre-instap niv 5 Marijn Swenneker Feline van Zijl Anna Sloots

Instap niv 5 Sophie Leistikow Christal Zhuang Lina Miriz

Instap/pupil 1 niv 4 Suus van Rossem Milou Baker Lois Aikawa

Pupil 1 niv 3 Cathelijne Duinstra /  
Juul de Vree Fenna van der Meer

Pupil 2 niv 4/5 Lotis Overbeek Caythlen Faneyte

Pupil 2/jeugd 1 niv 3 Suus Hildebrand Lisa Lubberts Faith Sutherland

Pupil 2/jeugd 1 niv 2 Lde Uijlings Lena de Nas Roos Klop

Pupil 2/jeugd 1 niv 1 Iris de Haan Jolijn Buurke Alana van Haren

Jeugd 2 keuze Zara Gadellaa Sophie Gort Inte Overbeek

Junior keuze Barbara Hendriks Jitta Vroonhof Anna Bos

Senior E/F/H Shanna van Steensel Marit Prinsen Demy Venenma

Jongens Emanuel Oubrie Tommy van der Berg Zaky el Mourabiet

Acro recreatie Veere Vulink, Rohna Köhne, Lima Keskin – Bakker : eerste

Acro Instap Fee Brasse en Alexandra Corthals: eerste

Acro E niveau Anke van Hardeveld en Antje van Oostveen: eerste

Acro D niveau Nicky Corthals, Irene Rademaker, Barbara Hendriks: eerste

Acro C niveau Sarah Dirksen, Julé van Gendt, Gabi Hofstra: eerste en wisselbeker

 
De Jan de Jagerbeker werd gewonnen door Feline van Zijl.

Als enige individuele lid deed Shanna van Steensel van der Aa mee aan de 
voorwedstrijden 5e divisie en haalde daar een 2e en 12e plaats. Vervolgens deed 
zij ook mee aan de regiofinale (16e) en het districtkampioenschap (21e).

Jaarverslag turnen
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Aan de clubteamwedstrijden op 15 april 2017 deed 1 team mee: Jonneke Kuperus, 
Kerstin Capel, Mariëlle van der Meer en Marina Luijkx behaalden een 9e plaats.

De individuele recreantendag op 20 mei 2017 kende als vanouds veel deelnemers 
vanuit Fraternitas: 115 leden deden mee, waarvan 4 jongens. 

De volgende prijzen werden in de wacht gesleept:

Categorie Goud Zilver Brons

Kabouter niv 5/6 Merel van Oostveen

Pre-instap niv 4 Anna Hoogh Antink

Pre-instap 1 nov 5 Feline van Zijl

Pre-instap 1 niv 6 Hanna Berlijn

Pre-instap 2 niv 4 Lux Ruiters

Instap niv 3 Cathelijne Duinstra

Pupil 1 niv 3 Lude Uijlings

Pupil 2 niv 2 Iris de Haan Miki van Wouw

Jeugd 1 niv 1 Sterre Mooijman Soukaina Asaksak

Jeugd 1 niv 2 Emmie Schrier Flavia van den Berg

Jeugd 2 niv 2 Barbara Hendriks Taffy van 
Achterbergh

Op 4 november 2017 deden we met 4 teams mee aan de groepsspringwedstrijden 
in Woerden op de onderdelen lange mat, mini-trampoline en mini-tramponline 
met kast. Er werden veel prijzen gewonnen: 3x een eerste prijs, 3x een tweede 
prijs en 4x een vierde prijs!

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.

Jaarverslag acrogym 2017

De dames van de acro beginnen het 
seizoen met een voorronde, kort 
daarop gevolgd door de district finale. 
Na deze 2 district wedstrijden volgt 
eventueel een de doorstroom naar de 
landelijke ½ finale en de landelijke 
finale.

De doorstroming voor de ½ en de 
landelijke finale wordt bepaald aan 
de hand van de hoeveelheid teams per 
categorie en het punten aantal (het 
cijfer). 

We hebben in 2017 ook weer 
mee gedaan aan de Open 
Kampioenschappen West Nederland 
(OKWN). Een leuke en gezellige 
extra wedstrijd aan het einde van het 
seizoen.

Hoogtepunten 2017:

1e plaatsingswedstrijd 11 februari
Alle meiden draaien een prima 
wedstrijd, ook al worden er geen 
podium plaatsen behaald.  
 
2e plaatsingswedstrijd 18 maart
Irene Rademaker, Nicky Corthals en 
Barbara Hendriks draaien een heel 
goede wedstrijd en worden 4e, helaas 
stromen zij niet door naar de ½ finale 
omdat er in deze categorie zoveel 
deelnemers zijn.
Inte Overbeek en Sarah de Bruijne en 
Myrthe Boxman, Kamili van Dijk en 
Floortje Pieterse halen wel voldoende 
punten om door te stromen naar de ½ 
finale.

Landelijke ½ finale 13 mei 
Inte, Sarah, Myrthe, Kamili en Floortje 
draaien een goede wedstrijd, helaas 
halen zij niet de finale.

OKWN
Tijdens deze Open Kampioenschappen 
West Nederland deden we alleen mee 
met het wedstrijd deel en sloegen 
dit jaar de demowedstrijd over. We 
hadden een grote delegatie omdat de 
preselectie leden ook mee deden. Er 
werden goede wedstrijden gedraaid en 
1 team behaalde het podium, Myron 
Corthals en Tom de Meij werden 1e.

Onderlinge acro wedstrijden:
Ook dit jaar hebben de dames en heren 
van de acro een onderlinge wedstrijd 
gedaan. We hielden de wedstrijd dit 
jaar in de gymzaal omdat we aan het 
einde van dit seizoen de Frat show 
hebben. De wedstrijd was dit jaar 
alleen voor de selectie leden en deden 
dus geen recreatie leden aan mee.

E nivo : Inte van Overbeek en Lima 
Keskin-Bakker worden 1e 

D  nivo: Jaimy Rademakers, Roos Drost 
en Bo Kuijpers worden 1e 

C nivo: Hester Mehagnoul, Judith van 
Tol en Loes de Bruijne worden 1e en 
winnen de wisselbeker.
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Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting raming
2017 2017 2016 2018 2019

Baten
€ € € € €

Contributies 100.000 85.242 72.123 65.000 85.000
Donaties 300 483 385 300 300
Adverteerders 400 0 290 400 400
Wedstrijden inschrijfgeld 0 -529 556 0 0
Deelnemersgeld kampen 6.000 -115 4.002 4.000 1.500
Subsidie gemeente 400 3.153 404 400 400
Grote Club Actie 4.500 3.083 3.114 3.000 3.000
Opbrengst verkoop kleding 100 -490 -316 0 0
Rente 800 109 420 400 200
Overige baten 0 0 0 0 0

112.500 90.936 80.978 73.500 90.800

Lasten
€ € € € €

TC vergoedingen 31.000 18.240 18.288 22.000 22.000
TC Reis- en verblijfkosten 1.000 869 538 750 1.000
TC Trainingen/Cursussen 1.000 30 631 1.000 500
TC Algemene kosten  138 46 500 500
Zaalhuur 35.000 30.145 29.178 30.000 30.000
Huur vergaderruimte 2.500 2.129 1.736 2.000 2.000
Feesten 1.000 2.993 1.615 1.500 1.500
Kampen 6.000 0 3.930 4.000 1.000
Jongerenactiviteiten 1.000 373 0 1.000 1.000
Assistentendag 300 210 199 250 250
Presentjes 1.000 1.956 968 1.000 1.000
Administratiekosten derden 8.000 5.713 7.464 8.000 8.000
Toestellen 5.000 0 -400 0 500
Wedstrijden 1.500 1.696 0 0 1.500
Kosten uitvoering 0 0 0 50.000 0
Fratblad 4.000 3.124 3.472 3.500 3.500
Drukwerk algemeen 500 307 0 500 0
Abonnementen/Contributies 11.000 13.298 9.918 11.000 15.000
Afschrijving dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 2.000 2.180 2.313 2.000 2.000
Overige algemene kosten 1.000 741 851 800 1.000
Bankkosten e.d. 750 813 734 750 800

114.300 85.579 81.481 140.550 93.050

Resultaat -1.800 5.981 -503 -67.050 -2.250
(Baten -/- Lasten)

Jaarverslag penningmeester
Balans

31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16
€ € € €

Materiële vaste activa 8.583 4.455 Vermogen 86.051 86.051
Voorraad kleding 3.996 6.265 Reserve Grota Club Actie 37.455 37.454
Overlopende activa 4.919 4.348 Overige passiva 1.627 1.425
Liquide middelen 113.114 109.359 Resultaat boekjaar 5.480 -503

130.613 124.427 130.613 124.427

Het Fratlied

Fraternitas staat voor gezond bewegen
Dat is goed voor iedereen.

Fraternitas verenigde ons allen
Gymmen doe je niet alleen.

Frat, een naam voor sport en vriendschap
Want dat is ons ideaal.

Met elkaar gezond bewegen
Frat is van ons allemaal.

Balans 2017

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Bedankt Vrienden van Fraternitas
Er is de afgelopen maanden al bijna € 300 gedoneerd door vrienden van 
Fraternitas aan het jubileum. Daar zijn we geweldig blij mee. Bedankt voor jullie 
bijdrage! Wil jij ook een persoonlijke bijdrage leveren aan de grote show?

Word jij ook Vriend van Fraternitas 125 jaar?

KIDS €  1,25
FAMILIE € 12,50
GROEP €  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! Ook zonder het te delen op Facebook mag je natuurlijk Vriend van 
Fraternitas worden.

Kaartverkoop voor het Fratfestival (start april)

Datum:  2 juni 2018

Plaats:  Botanische Tuinen Universiteit Utrecht 
  (ingang Harvardlaan Utrecht)

Tijden:
10.00 uur Botanische Tuinen gaan open (deze mag u ook bezoeken)
14.00 uur terrein Fratfestital gaat open
15.00 uur start show in de circustent
18.00 uur start feest/reünie met foodtrucks en allerlei dingen te doen
24.00 uur einde

Kosten:  15,00 p.p.

De kaartverkoop start in april. 
Houd hiervoor onze website www.fraternitas.nl en Facebookpagina in de gaten.

Kaartverkoop Fratfestival

Bedankt!

Tijdens het Fratfestival hopen we ook veel oud leden te ontvangen.
Zij kunnen zich aanmelden via reunie@fraternitas.nl. Op de website 
komen de namen te staan van de mensen die zich hebben aangemeld.

Reünie oud leden

Hoera, geboren!

Familie Peerdeman, van harte gefeliciteerd 
met de geboorte van jullie dochter en zusje!
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Onze wedstrijdpakjes lagen stof 
te vangen, onze haren hadden al 
maanden geen haarlak meer gezien, 
onze billen geen pakjeslijm en we 
begonnen onze fans een beetje te 
missen na de laatste wedstrijd in juni. 
Je kunt je onze teleurstelling dus 
misschien een beetje voorstellen toen 
we hoorden dat er dit jaar vanwege 
de Frat-show geen onderlinge 
wedstrijden zouden zijn. Wij als 
acro-wedstrijdtijgers konden dat 
natuurlijk niet zomaar laten gebeuren 
en besloten zelf een wedstrijd te 
organiseren bij ons in de gymzaal. 

Waar we in de Galgenwaard altijd 
lekker konden aanhaken bij een 
wedstrijd die geheel voor ons verzorgd 
werd, moesten we nu natuurlijk alles 
zelf regelen. Dat was nog wel even wat 
werk, maar alles is gelukt en het was 
een groot succes! Vanaf het moment 
dat we op zaterdagochtend om 8:00 
uur de zaal stonden te versieren, zat de 
sfeer er goed in. 
We waren verrast door de hoeveelheid 
meiden en ouders die extra vroeg hun 
bed uit waren gekomen om ons te 
komen helpen met slingers ophangen, 
ballonnen opblazen en de puntjes op 
de i te zetten. Al snel was het in de 
kleedkamer gezellig druk met meiden 
die hun haren deden en trots hun 
nieuwe wedstrijdpakjes aan elkaar 
showden. 
Toen de wedstrijd bijna zou beginnen, 
gingen de deuren van de kleedkamers 

open en stroomde er een legioen aan 
fans de zaal binnen. We hadden maar 
net genoeg banken, stoelen en dikke 
matten om iedereen kwijt te kunnen! 
We hebben enorm genoten van alle 
mooie oefeningen. De meiden uit 
het tweede uur keken vol trots naar 
de oefeningen uit het eerste uur, en 
andersom waren de meiden uit het 
eerste uur onder de indruk van de 
knappe trucs bij het tweede uur. 

En wij, de trainers, stonden ook te 
gloeien van trots tijdens het kijken naar 
onze meiden. Wat heeft iedereen het 
goed gedaan! Het team van Lima en 
Inte waren de winnaars op E-niveau; 
Bo, Roos en Jaimy wonnen op D-niveau 
en in de C waren Loes, Hester en Judith 
de beste. De winnaars kregen een 
prachtige medaille en trofee, allemaal 
speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakt door Alex.

We kijken terug op een zeer geslaagde 
wedstrijd. Het was een gezellige en 
sportieve dag die niet had kunnen 
plaatsvinden zonder de hulp van een 
aantal mensen: Ati die de wedstrijd 
aan elkaar praatte en Mariëlle die 
de muziek aanzette; de juryleden die 
speciaal voor ons naar Utrecht waren 
afgereisd; Qvinny die het publiek 
goed wist te managen; Katie en Puck 
die mooie foto’s en filmpjes hebben 
gemaakt; Antje en Mettie die de kassa 
bemanden… 

én natuurlijk onze allergrootste held 
Lotte, die zelf niet mee kon doen aan 
de wedstrijd door een blessure van haar 
partner, maar wel de hele dag druk 

Onderlinge wedstrijden acrogym
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in de weer is geweest om de meiden 
op te vangen met een drankje en 
snoepje na hun wedstrijdoefening en 
allerlei andere hand- en spandiensten 
heeft verricht. Lotte, en alle anderen: 
bedankt!!!

Hester, Mirjam en Irene 
Trainers acro-selectie
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Nassima Akachar
Aicha Amaraoui
Evi  Bakker
Kaatje Bakker
Kilian Buhring
Mirjam Cornelis
Matthijs van Dam
Felien Denee
Mike van der Drift
Amira Fanzar
Samar Fanzar
Noah Gerissen
Bas Groen

Flo Hopman
Jip Hubbers
Julia Jentjens
Juayl Kanaa
Isabeau Kers
Mila Kers
Julia van Kleef
Tommy v/d Klomp
Marija Kocev
Mirjam Koning
Sabine Kroese
Dalila Lazam
Soraya Lazam

Lula Mauro
Alexander Mess
Joris Mosheuvel
Methe van Oostveen
Ellen Severijns
Jozef Siu
Liz van Straalen
Nienke Trossel
Margrit Vellekoop
Marjolein Verhoog
Daisy Verschuur
Lola van Vugt

Nieuwe leden
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Graag uw aandacht voor het volgende. Vanaf nu is het voor iedereen die 
Fraternitas een warm hart toedraagt mogelijk om Fraternitas GRATIS te sponsoren. 
Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar 
www.sponsorkliks.com.
Op onze website www.fraternitas.nl staat een banner van SponsorKliks. Door 
op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, 
waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij één van deze 
bedrijven levert Fraternitas een commissie op terwijl jij 
dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.

Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt 
laten bezorgen. Via sponsorkliks kun je terecht 
bij 4.500 restaurants waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert. Zo is 
sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 
Inmiddels is er al 150 euro mee verdiend voor Fraternitas.

Alvast bedankt namens Fraternitas

Sponsorkliks

Agenda

maart 2018
30 maart  geen lessen ivm Goede Vrijdag

april 2018
1 en 2 april  geen lessen ivm Pasen
19 april   Jaarlijkse Algemene ledenvergadering
27 april   Koningsdag, geen les
  
Meivakantie  29 april t/m 6 mei
 
mei 2018
6 mei   Fraternitas bestaat 125 jaar
10 en 11 mei  geen lessen ivm Hemelvaart
20 en 21 mei  geen lessen ivm Pinksteren
26 mei   Generale repetitie jubileumshow

juni 2018
2 juni   FRAT Festival 125 jaar
16 juni   rayon toestelfinale
16 juni   inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)

juli 2018
7 juli   start zomervakantie

Op zaterdag 6 januari was het tijd 
voor de 2e jubileumactiviteit, 
gehouden in een echte turnhal en 
in een sportzaal. 

Voor dat de leden kwamen was 
er een lunch voor de vrijwilligers. 
Deze lunch was gesponsord 
door De Ridder Catering (www.
cateringderidder.nl). 

Om kwart voor 1 meldden alle 
kinderen zich aan bij de turnhal. 
Daar kregen zij een sticker met 
hun naam en de kleur van het 
groepje waarin ze zaten. Eerst 
werd er uitgelegd hoe deze leuke 
en sportieve middag er aan toe zou 
gaan.Daarna mochten de leden en 
vriendjes/vriendinnetjes naar het 
eerste onderdeel.

Het freerunnen werd in de 
sportzaal Nieuw Welgelegen 
gegeven door Eddy Yarally. Met 
allemaal klim en klauter toestellen, 
was het toch wel een spannende 
baan. Van grote hoogtes springen 
met een koprol erachter aan, of 
je evenwicht houden op je hoofd. 
Wat een spektakel!! Na wat uitleg 
hoe je de trucjes kan uitvoeren 
gingen de kinderen en ook 
sommige ouders fanatiek aan de 
slag. En wat zagen we super coole 
dingen.

Sportfestival 6 januari



Qvinny gaf op de vierkante vloer 
van de turnhal de workshop 
acrogym. Bij acrogym is 
samenwerken een pré. Ook balans 
en sterke arm en beenspieren ☺ 
want je moet elkaar toch kunnen 
tillen en met elkaar piramides 
maken enz. 

Qvinny had mooie papiertjes 
gemaakt met een foto van de 
houding die je met het juiste aantal 
kinderen kon maken. Hierdoor 
konden de kinderen lekker 
zelfstandig aan de slag en zelf 
kiezen welk trucje ze wilden doen. 
Super leuk!!

En dan was er nog het onderdeel 
turnen. Hier mochten de kinderen 
hangen, springen en balanceren 
aan de brug, balk en trampolines. 
De kinderen mochten zelf bepalen 
wat ze wilden doen. En dan is de 
trampoline en de blokkenbak toch 
wel erg leuk! 

Terwijl de leden aan het sporten 
waren konden de ouders koffie en 
thee kopen. 

De koffiemachine, met heerlijke 
koffiebonen, was gesponsord door 
Overwijk Koffiesystemen 
(www.cafesalento.nl).

Met allemaal rode en blije 
gezichtjes was het einde 
aangekomen van een super leuke 
middag. Ook dit tweede feestje in 
het lustrumjaar met 90 kinderen 
was een groot succes.  De volgende 
activiteit is het festival op 2 juni in 
de Botanische Tuinen! Tot dan!!

De feestcommissie.
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Generale Repetitie Frat Show
Zaterdag 26 mei 2018

De Generale repetitie van de Frat show in het Sportcentrum Galgenwaard, 
Herculesplein. We doen het bijna helemaal officieel. Dus, met kleding en muziek, 
maar zonder belichting.

De leden die voor de pauze aan de beurt zijn moeten om 08.45 uur aanwezig 
zijn en mogen na het oefenen van het openings- en slotnummer (ongeveer 
11.45/12.00 uur) weer naar huis.
De leden die na de pauze aan de beurt zijn moeten om 10.30 uur aanwezig zijn en 
mogen na hun eigen nummer naar huis.

Kleding:
Met het openingsnummer hebben alle leden de kleding van hun nummer aan 
zoals de trainers dit op les hebben doorgegeven.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u er op dat de leden gebracht en weer 
opgehaald worden en dat u niet op de tribune kunt blijven kijken (het moet 
tenslotte een verrassing blijven). Verder mag er in de hal niet gegeten en/of 
gedronken worden. Het aantal kleedkamers is op 26 mei helaas beperkt. Tip: thuis 
omkleden. 

Vergeten voorwerpen zijn vanaf maandag 28 mei af te halen bij Cisca den Uijl, 
Royaards van den Hamkade 64 te Utrecht. Tel.nr.: 030 –2447753 / 06-25557440.

Kijk goed in het programma van de GENERALE REPETITIE wanneer je aan de beurt 
bent. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!!!!

Wij hopen dat alles duidelijk is en dat er geen vragen meer zijn.

Mocht dat toch het geval zijn, dan kunt u altijd bij de eigen trainer terecht.
In verband met het volledig kunnen oefenen van het eigen nummer en het 
aanleren van het openings- en slotnummer is het belangrijk dat alle deelnemende 
leden 26 mei 2018 aanwezig zijn.

Generale repetitie Frat Show

2525

Nummer  Wie     Tijd 

2. Sparkling China   Willibrordusstraat      9.00 uur
   Leiding:  Natascha Baars

3. Heel Fraternitas zingt Nolenslaan     9.15 uur
   Leiding: Lenny de Heus 
  
4. Omhooggevallen Acro recreatie     9.30 uur
   Leiding: Qvinny Leemans en Margit

5. Afro circus  Oude Kerkstraat     9.45 uur
   Leiding: Dominique Baars

6. Spring dance  Fockema Andrealaan   10.00 uur
   Leiding: Shanna van Steensel van der Aa

7. De magic blok show Acro leden    10.15 uur 
   Leiding: Mirjam den Uijl/Irene 
   Rademaker/Hester Mehagnoul

8. Bijna pauze!  Nolenslaan conditietraining dames  10.30 uur 
 
   Leiding: Lenny de Heus

1. Openingsnummer; en alle leden        10.45-11.45 uur
17. Sluitingsnummer alle leden

TOESTEL OMBOUWTIJD - PAUZE       11.45 – 12.15 uur  

9. De rattenvanger  Willibrordusstraat en 
    van Frat  Oude Kerkstraat (jongens)   12.15 uur
   Leiding: Eddy Yarally en Nicky 
   van Steensel van der Aa

10. Circo Animalio   Acro leden    12.15 uur
   Leiding: Sarah Dirksen en Anke van Hardeveld 

11. Vlindertuin  Nolenslaan    12.30 uur 
   Leiding: Elsemiek van Raaij
 
12. Tutuututuutu  Oude Kerkstraat    12.45 uur
         Leiding: Joana Dijkstra    

13. De vloek van de  Acro leden    13.00 uur
      harlekijn  Leiding: Mirjam den Uijl/Irene Rademaker/
   Hester Mehagnoul   

14. De Bassie en   Nolenslaan    13.15 uur
      Adriaantjes  Leiding: Mandy de Heus

15. Someone like you Oudekerkstraat    13.30 uur
   Leiding: Shanna van Steensel van der Aa 

16. Old school  Dames turnhal    13.45 uur
   Leiding: Eddy Yarally en Vera Geling

Programma Generale repetitie 26 mei
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?

Kids sudoku 6x6

KIDS!

!.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
OPLOSSING:

Twee schapen lopen in de wei.Zegt de een tegen de ander:  wat loop je moeilijk?!

Zegt de ander: ja, ik ben vroeger lam geweest.

Zoek de woorden. De over-
gebleven letters vormen een 
nieuw woord.

Woordzoeker

Mop

#

Contributrie per 1 juli 2017
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IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

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. 

Bondscontributie
De bondscontributie (KNGU) wordt per kwartaal met de gewone  
contributie geïnd. In 2017 is dat: leden t/m 15 jaar € 5,35 / kwartaal;  
leden vanaf 16 jaar € 6,55 / kwartaal. 

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

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 opzeg-
termijn 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   

Ruim 25 jaar ervaring
n….

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

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

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

- Homeopathie

- Voor al uw vragen over geneesmiddelen

- Wij bezorgen bij u thuis

Er is weer ruimte om te 
adverteren

DAT KAN 
GROOT

Maar ook iets kleiner….

Interesse?

Neem contact op met Fraternitas:

adverteren@fraternitas.nl

Adressen
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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  joop@fraternitas.nl
Claudia de Groot  claudia@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl
Hantzen Duinstra-de Jong  hantzen@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Marina Luijkx   marina@fraternitas.nl 

Leden 
Anke van Hardeveld  anke@fraternitas.nl 
Dominique Baars  dominique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarally  eddy.yarally@fraternitas.nl 
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl 
Hester Mehagnoul   hester.mehagnoul@fraternitas.nl 
Joana Dijkstra  joana@fraternitas.nl 
Kaylee de Heus  bereikbaar via natascha@fraternitas.nl 
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mandy de Heus  mandy@fraternitas.nl
Mirjam den Uijl   mirjam@fraternitas.nl 
Natascha Baars   natascha@fraternitas.nl   
Nicky van Steensel v/d Aa  nickyvansteensel@fraternitas.nl 
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl
Sarah Dirksen  sarah@fraternitas.nl
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl
Vera Geling  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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Burgemeester Fockema Andrealaan 9 zaal 1

Maandag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar  Shanna van Steensel van der Aa  
18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9  jaar Shanna van Steensel van der Aa
19.00 - 20.15 uur meisjes 10 - 14 jaar Shanna van Steensel van der Aa

Woensdag 
17.00 - 18.00 uur Club-Extra 4 - 9 jaar Eddy Yarally
18.00 - 19.00 uur jongens 6 - 10 jaar Eddy Yarally

Oudekerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)

Maandag:
17.00-18.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Sarah Dirksen
18.00-19.00 uur acro wedstrijd vanaf 6 jaar Sarah Dirksen   

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur meisjes 5 - 7 jaar Dominique Baars
17.45 – 18.45 uur meisjes 8 - 10 jaar Dominique Baars

Donderdag: 
16.45-17.45 uur meisjes en jongens 4 - 7 jaar Shanna van Steensel van der Aa 
17.45-18.45 uur meisjes 8 - 9   jaar Shanna van Steensel van der Aa 
18.45-19.45 uur meisjes 10 -12  jaar Shanna van Steensel van der Aa 

Vrijdag: 
17.00 - 18.00 uur meisjes 5 - 7 jaar Joana Dijkstra 
18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Joana Dijkstra
19.00 - 20.00 uur meisjes 10 - 14 jaar Joana Dijkstra

Nolenslaan 33

Maandag:
17.00 - 18.00 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt
18.00 - 19.00 uur meisjes vanaf 8 jaar Elsemiek Versteegt
19.15 - 20.15 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus
20.15 - 21.15 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus

Vrijdag:
16.00 - 17.00 uur meisjes 6 - 7 jaar Mandy de Heus
17.00 - 18.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Mandy de Heus
18.00 - 19.00 uur meisjes 10 - 11 jaar Lenny de Heus 
19.00 - 20.15 uur meisjes vanaf 12 jaar Lenny de Heus
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Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:
17.00 - 18.00 uur jongens 6 - 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa
18.00 - 19.00 uur jongens vanaf 9 jaar Nicky van Steensel van der Aa 

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar Kaylee de Heus (tijdelijke vervanging  
  Natascha Baars)
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar Kaylee de Heus
18.30 - 19.45 uur meisjes vanaf 12 jaar   Kaylee de Heus

Woensdag:
17.00 - 18.15 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Hester Mehagnoul
18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Mirjam den Uijl
20.00 - 21.00 uur acrodemo vanaf 8 jaar Qvinny Leemans 

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur acro recreatie vanaf 6 jaar Anke van Hardeveld
09.00 - 11.00 uur acro wedstrijd vanaf 7/8 jaar Hester Mehagnoul
11.00 - 11.30 uur acro springles (alleen wedstr) Mirjam den Uijl
11.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd vanaf 7/8 jaar Mirjam den Uijl

Bangkokdreef

Dinsdag:
16.15-17.00 uur special turnen voor kinderen  Jolanda van der Linden
 met een verstandelijke beperking
 jongens/meisjes 4 - 12 jaar

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

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  Eddy van der Rijst



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


