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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
Secretaris
Janneke Peerdeman
Penningmeester
vacant
REDACTIE
Brigyt Witteman
Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie
Esther van Dijk ontwerp en opmaak
Foto op de voorpagina:
Iris, Anke en Suus
tijdens de acrowedstrijd

Van de voorzitter
Wat gaat de tijd toch snel. De
ALV van vorig jaar kan ik me nog
levendig voorstellen. Je knippert
even met de ogen en dan is de
datum en locatie voor de volgende
ALV alweer bepaald, 18 april in The
Colour Kitchen.
Waarom ik me de ALV van vorig
jaar nog zo goed kan voorstellen?
Omdat ik er niet bij was. Nou ja,
bij het officiële deel dan. Ik kwam
binnen bij het in het zonnetje
zetten van de jubilarissen. Veel
te laat dus. Dat ik te laat kwam
had een oorzaak, er was een
wisselstoring tussen Den Haag en
Utrecht, het traject dat ik bijna
dagelijks afleg.
Ik kan gerust uit jarenlange
ervaring zeggen – ik werk namelijk
al sinds 1999 in Den Haag en ik heb
al die jaren afwisselend gereisd met
auto en trein – dat het niet heel
vaak voor komt dat er problemen
zijn op dat traject. Maar de ervaring
leert ook dat als er problemen zijn,
dan zijn ze ook ernstig.
Dat gebeurde dus ook op mijn
eerste ALV vorig jaar. Ik ging extra
vroeg van mijn werk, dan zou ik
ruim een uur voor de ALV aanwezig
zijn in de Oranjekapel.

Ik voelde al
een vreemde
spanning
in de hal van CS Den Haag en ik
hoorde de omroepberichten elkaar
al opvolgen. De boodschap was
geen treinen richting Utrecht en
geen idee wanneer het is opgelost.
Dan maar via Leiden, maar die trein
zat zo vol dat er mensen uitvielen
in plaats van meekonden.
U begrijpt het wel, paniek en
klotsende oksels. Hoe kom ik op tijd
in Utrecht. Wat doe je dan in zo’n
geval, juist, je belt Ati en appt met
het bestuur. Niet dat de treinen
dan gaan rijden, maar met z’n allen
moet je dan toch tot een praktische
oplossing komen, zou je denken.
Helaas, proberen rustig te blijven
en maar afwachten. En zo kon
het gebeuren dat ik de ALV miste
vorig jaar.
Een nieuwe ALV, dus nieuwe
kansen. En zo hoop ik – en ik ga
er ook van uit – dit jaar dan toch
mijn vuurdoop te beleven. Mijn
eerste ALV. In deze editie van het
Fratblad kunt u alles lezen wat
Fraternitas het afgelopen jaar heeft
georganiseerd en gepresteerd
zowel in woord als in cijfers. We
hebben jubilarissen, helaas ook
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aftredende bestuursleden en gelukkig kunnen we ook twee nieuwe
bestuursleden verwelkomen. Misschien denkt u nu, wat jammer, ik had
ook wel graag plaats genomen in het bestuur. Ik kan u geruststellen. Er
zijn nog zeker twee plaatsen vacant.

7.

Raming 2020 en Begroting 2019

8.

Benoeming kascontrolecommissie 2020

9.

Contributievaststelling

Wij rekenen op u op 18 april in The Colour Kitchen.
10.
Tot dan!
Hans Delissen

Agenda ALV 2019

Diverse jubilea:
12,5 jaar lid:		
Iris Riet Paap
25 jaar lid:		
Lenny de Heus – Overdijk
				Marie-Louise Brugmans
				Wil Klaare
40 jaar lid:		
Dick van Ringelestijn
50 jaar lid:		
Wim Wensel
				Peter den Uijl
60 jaar lid:		
Cees Casteleijn

Agenda algemene ledenvergadering 2019
11.
Wanneer:

donderdag 18 april 2019

Waar:		
The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
		navigatie naar: J.M. de Muinck Keizerlaan
Hoe laat:
		

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

Bestuursleden
Aftredend:		
Janneke Peerdeman (secretaris)
				niet herkiesbaar
				Jonneke Kuperus (tweede penningmeester)
				niet herkiesbaar
				
Claudia de Groot (tweede secretaris)		
				niet herkiesbaar

1.

Opening

Nieuwe bestuursleden: Robbert den Uijl: algemeen bestuurslid
				Marina Luijkx: tweede penningmeester
Vacature: secretaris
Vacature: eerste penningmeester
		
12.
Rondvraag

2.

Notulen van de vorige J.A.V. d.d. donderdag 19 april 2018

13.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen en acrogym

5.

Verslag van de kascontrolecommissie

6.

Jaarverslag penningmeester

Vergaderstukken: staan in dit blad
Agenda:

Sluiting van de vergadering
Zingen van het Fratlied (zie tekst elders in dit blad)

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
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Ingekomen stukken betreffende de A.L.V. dienen voor 6 april in het bezit
te zijn van de voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl).
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Notulen JAV 2018
Notulen Algemene Leden Vergadering
van Fraternitas 19 april 2018

Mirjam den Uijl, Qvinny Leemans,
Anke van Hardeveld.

Aanwezigen:
Hans Delissen, Clasineke Groenendijk,
Claudia de Groot, Janneke Peerdeman
(notulist), Jonneke Kuperus, Joop van
Raaij, Hanzten Duinstra, Marina Luijkx,
Ati Dijk, Eddy van der Rijst, Hester
van der Rijst, Janny Veldhuis, Gerard
Arensman, Elze van der Meer, Margreet
van der Klij, Evert van der Klij, Els
Spierings, Rien den Uyl, Cisca den
Uyl, Laura den Uyl, Brigyt Witteman,
Joost van der Meer, Mary OverdijkSteenbeek, Hans Overdijk, Carlien den
Uijl, Kosse Doornbos, Hilde de Vries,
Elsemiek Versteegt.

4. Jaarverslag secretaris met bijlage
wedstrijden
Els: zegt de naam van de Jan de
Jagerbeker de leden nog wel iets? Nee,
maar het wordt wel uitgelegd tijdens
de wedstrijd.
Verslagen worden goedgekeurd met
dank aan Janneke en Mirjam.

1. Opening:
Hans is helaas verlaat i.v.m. treinstoring.
Clasineke opent de vergadering.
We houden een moment stilte voor
Jaap Gerritsen (erelid), die in 2017
overleden is.
2. Notulen van de vorige ALV d.d. 12
april 2017
Geen opmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd met dank aan Janneke.
3. Ingekomen stukken en
mededelingen
Afgemeld: Ria van Raaij, Lida Kaboord,
Irene Meertens, Lenny de Heus, Jannie
Dijk, Pien van den Eijnden, Rita
Kerkhoven, Nicky van Steensel,
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5. Verslag van de
kascontrolecommissie
Cisca en Kosse vormden dit jaar
de kascontrolecommissie. Cisca
krijgt het woord en geeft aan de
boeken ingezien te hebben en geen
afwijkingen geconstateerd te hebben.
Zij verleent het bestuur décharge voor
de boekhouding over 2017. Clasineke
krijgt een ‘petje af’!
6. Jaarverslag penningmeester
Geen vragen. Jaarverslag wordt
goedgekeurd met dank aan Clasineke.
7. Begroting 2018 en Raming 2019
Clasineke licht toe dat het enorme
negatieve bedrag in de begroting van
2018 een erg pessimistisch scenario was,
omdat de overheveling van reservering
jubileum naar eigen vermogen is
gedaan. Gelukkig lijken we met de
viering van het jubileum niet zoveel
kosten te gaan maken.

8. Benoeming kascontrolecommissie
2017
Cisca blijft nog een jaar aan. Elze stelt
zich beschikbaar als 2e commissielid,
wat met applaus aangenomen wordt
door de vergadering.
9. Contributievaststelling
Momenteel hebben we 520 actieve
leden. Voorstel om contributie te laten
wat het is. Akkoord.

14. Rondvraag
Joop: vraagt Gerard Arensman naar
voren. Gerard neemt afscheid van de
toestelploeg en krijgt een presentje als
dank voor zijn inzet.
Hester: oproep aan iedereen: als je
van plan bent na de show ook naar de
reünie te komen, dan graag ook even
inschrijven daarvoor.
Cisca: er zijn inmiddels al 75 kaarten (in
4 dagen tijd) voor de show verkocht en
al 28 aanmeldingen voor de reünie.

10. Diverse jubilea
12,5 jaar lid:
Wiedjai Sital, afwezig
Anneke Walter, afwezig
Janneke Peerdeman, wordt
toegesproken door Ati
25 jaar lid:
Elze van der Meer, wordt
toegesproken door Cisca
40 jaar lid:
Jannie Veldhuizen, wordt
toegesproken door Els

16. Sluiten van de vergadering
Na het gezamenlijk zingen van het
Fratlied bedankt Hans de aanwezigen
en nodigt ze uit voor een drankje. De
jubilarissen worden uitgenodigd om op
de foto te gaan.
April 2018,
Janneke Peerdeman, notulist

11. Volgens rooster aftredend
Joop van Raaij, herkiesbaar.
Wordt met applaus herkozen.
Claudia de Groot, herkiesbaar.
Wordt met applaus herkozen.
Clasineke Groenendijk, niet
herkiesbaar. Ze wordt toegesproken
door Ati en krijgt een presentje namens
de vereniging als dank voor haar inzet.
Ati stelt voor Clasineke lid van
verdienste te maken, wat met luid
applaus ontvangen wordt door de
vergadering.

Jubilarissen vlnr: Janneke Peerdeman,
Jannie Veldhuizen, Elze van der Meer
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Jaarverslag secretaris
Jaarverslag secretaris Fratnernitas 2018
Het was een bijzonder jaar: 125 jaar
Fraternitas!! Dat werd uiteraard goed
gevierd met verschillende activiteiten
zoals een lustrum kick-off, een
turnmiddag in de turnhal en natuurlijk
het grootse gala in een echte circustent
op 2 juni. Geweldig om iedereen zo
betrokken te zien meewerken en –
vieren!
Bestuurszaken
Dit zal mijn laatste verslag zijn, want
ik treed af als secretaris. Na jaren van
voorspoed lijkt het nu toch moeilijker
te worden om bestuursleden te vinden.
Clasineke Groenendijk trad afgelopen
JAV af als penningmeester, maar bij
gebrek aan opvolging doet zij nog
steeds de financiën van de vereniging.
Ook heeft zich nog niemand gemeld
ter opvolging van mijzelf (secretaris).
Jonneke Kuperus zal dit jaar aftreden,
maar is in praktijk al een tijdje te
druk met haar promotie en opleiding
om veel aanwezig te kunnen zijn als
bestuurslid. Gelukkig worden haar
taken al grotendeels overgenomen
door Marina Luijkx, die in 2019 officieel
aantreedt als bestuurslid. Daarnaast
heeft Robbert den Uijl zich gemeld als
algemeen bestuurslid.
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Trainerszaken
Als gewoonlijk zijn er vooral rondom
eind en begin van het seizoen de
nodige wisselingen.
Lenny de Heus stopt na bijna 25 jaar
met lesgeven aan meisjes. Alleen de
dames conditielessen blijft ze doen. De
afgelopen jaren had ze al steeds een
stapje terug gedaan, maar nu zijn ook
de laatste uren overgenomen door haar
dochter Mandy.
De grootste veranderingen zijn dit
jaar binnen de acro. Mirjam den Uijl
stopt met lesgeven. Dat blijkt een
hele aderlating, mede omdat Hester
Mehagnoul en Irene Rademaker ook
willen stoppen. Gelukkig zal Irene,
met enige aanpassing, nog wat uren
voor haar rekening nemen. Daarnaast
wordt het team versterkt met Jaimy
Rademakers, Jildau Haberkiewicz en
Mirjam Koning.
Suzanne Ekhart wordt bereid
gevonden verschillende meisjeslessen
(tijdelijk) over te nemen. Zo
vervangt zij de eerste lessen in het
zwangerschapsverlof van Dominique
Baars. Door roosterwijzigingen duurt
dat helaas niet lang. Gelukkig kan
Kaylee de Heus de rest vervangen. Zij
verving begin dit jaar ook Natascha
Baars tijdens haar verlof.

Nicky van Steensel stopt met het
jongensuur. Helaas wordt daarvoor
geen opvolging gevonden en moet het
uur worden opgeheven. Het herenuur
dreigt even zijn trainer, Eddy van der
Rijst, te verliezen, maar gelukkig komt
alles weer goed en kunnen de heren op
een ander tijdstip toch doortrainen.
Opleidingen
Jildau Haberkiewicz behaalt haar KSS 2
diploma.
Activiteiten
Dit jaar stond natuurlijk in het teken
van het lustrum 125 jaar. Daarom
openden we het jaar met een
turnmiddag in de turnhal voor alle
jeugdleden. Alle leden kregen tijdens
de lessen een eigen Fraternitas-je met
wat leuke spulletjes. Het tasje kon
nog verder versierd worden en er was
ruimte voor je naam.
Vanwege het lustrum waren er dit jaar
geen onderlinge wedstrijden voor de
turnleden.
Het jongerenkamp werd verplaatst naar
het voorjaar 2019 in de hoop op mooier
weer en een betere locatie, dus vond
niet plaats in 2018.
Op 6 mei, de eigenlijke verjaardag
van de vereniging, werd een barbecue
gehouden voor alle vrijwilligers en
leden van verdienste van de vereniging.

Het werd een echt festival met reünie,
foodtrucks, stormbaan, schmink etc. Op
het terrein van de Botanische Tuinen in
Utrecht werd een week lang met man
en macht gesjouwd en gebouwd om
alles op tijd ingericht te krijgen.
In november vond het jaarlijkse
Sinterklaasfeest plaats.
Op een nieuwe locatie: in de gymzaal
aan de Bangkokdreef. Zo’n 80 kinderen
lieten de Sint en zijn Pieten zien wat ze
aan kunsten in huis hadden.
Burgerlijke stand
Er zijn weer heel wat nieuwe turnstersin-de-dop geboren dit jaar:
Natascha Baars (trainster), Bapke
Roodenburg (wedstrijdsecretaris),
Muriël Sterk (jurylid en lid damesuur)
en Dominique Baars (trainster) kregen
allemaal een dochter.
Frans Grobben(lid en velen jaren actief
vrijwilliger) en Henk Sakkers (oud
voorzitter en lid van verdienste) zijn in
2018 overleden.
Met vriendelijke groet,
Janneke Peerdeman
secretaris

En zo werd naar de apotheose op 2 juni
toegewerkt: een grootse show in een
echte circustent!
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Jaarverslag acrogym
Jaarverslag acrogym 2018
Onze acromeiden schrijven zich aan
het begin van het seizoen in op een
bepaald niveau (C, D of E). Op dit
niveau doet elk team landelijk mee aan
een competitie.
Dit werkt als volgt: de dames beginnen
het seizoen met een voorronde, kort
daarop gevolgd door de districtfinale.
Na deze twee districtwedstrijden volgt
eventueel een doorstroom naar de
landelijke halve finale en de landelijke
finale (het NK). De doorstroming
voor de halve en landelijke finale
wordt bepaald aan de hand van de
hoeveelheid teams per categorie en
het puntenaantal (het cijfer voor de
oefening).
Het acroseizoen begint vaak in februari
(eerste plaatsingswedstrijd) en eindigt
in juni (het NK). Daar buiten zijn er nog
‘losse’ wedstrijden waar je aan mee
kunt doen.
Hierbij een verslagje van ons jaar!
Onderlinge wedstrijden 20 januari 2018
Dit keer geen grote onderlinge
wedstrijd in Galgenwaard in verband
met de Fratshow. Maar omdat we toch
graag een onderlinge wedstrijd wilden
doen, hebben we deze zelf in onze
eigen gymzaal georganiseerd.
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E niveau: Inte Overbeek en Lima
Keskin-Bakker worden 1e.
D niveau: Jaimy Rademakers, Roos
Drost en Bo Kuijpers worden 1e.

OKWN – 16 en 17 juni (open wedstrijd)
Mirjam, Sarah en Inte vormen een
gelegenheidstrio en grijpen net naast
de medailles met een stabiele oefening
(D-senior). Alexander en Floortje
worden 2e. Bo, Jaimy en Roos worden
2e.

C niveau: Hester Mehagnoul, Judith
van Tol en Loes de Bruine worden 1e
en winnen de wisselbeker.
Eerste plaatsingswedstrijd - 10 februari
De sporters draaien een goede eerste
wedstrijd. Bo, Jaimy en Roos worden
3e in het D-niveau. Alexander pakt na
jaren assisteren het acrogymmen weer
op en grijpt na een goede wedstrijd net
naast het podium (4e plek) samen met
Floortje in het D-senior niveau.
Tweede plaatsingswedstrijd – 17 maart
Alexander en Floortje worden 3e.
Team Bo, Jaimy en Roos en team
Barbara, Julé en Irene (C-niveau)
stromen door naar de halve finale.
Halve finale C-niveau – 6 mei
Barbara, Irene en Julé draaien twee
goede en stabiele oefeningen. Het is
niet genoeg voor doorstroom naar het
NK, daarvoor waren de andere teams
een maatje te groot.
Halve finale D-niveau – 13 mei
Bo, Jaimy en Roos halen de limiet en
worden 7e. Ze grijpen daarmee nét
naast een plek op het NK: er gaan er 6
door.

BOAC – 24 november (open wedstrijd)
De eerste keer dat we met Fraternitas
meedoen aan deze gezellige wedstrijd,
vroeg in het seizoen. Een hele leuke
ervaring met twee van onze teams.
Zeker voor herhaling vatbaar!
Gabi en Judith worden overall 3e (twee
oefeningen bij elkaar opgeteld), en 3e
met hun dynamische oefening.

Jaarverslag turnen
Zaterdag 3 november 2018 waren de springwedstrijden in Oudewater.
Hier hebben we met 10 teams aan mee gedaan en maar liefst 17 keer op het
podium mogen staan.
Vijf keer voor een 3e prijs, acht keer voor een 2e prijs en vier keer voor
een 1e prijs!

Mini trampoline

Lange Mat

Mini trampoline met kast

Goud voor Frat 7
Goud voor Frat 10
Zilver voor Frat 4
Zilver voor Frat 5
Brons voor Frat 1
Brons voor Frat 2
Brons voor Frat 8

Zilver voor Frat 1
Zilver voor Frat 2
Zilver voor Frat 7
Brons voor Frat 6
Brons voor Frat 8

Goud voor Frat 4
Goud voor Frat 5
Zilver voor Frat 1
Zilver voor Frat 2
Zilver voor Frat 3

Als enige individuele leden deden Shanna van Steensel van der Aa en Joana
Ferrari mee aan de voorwedstrijden divisie 5 (senior niveau E) op 10 februari 2018
en 8 december 2018.
Shanna behaalde een 12e en 10e plek en Joana een 20e en 15e plek.
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Balans 2018
Balans 2018

Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag penningmeester 2018

Baten

Begroting
2018

Exploitatie
2018

€
65.000
300
400
0
4.000
400
3.000
0
400
0
73.500

€
82.401
15.600
580
-672
0
0
1.027
-12
36
70
99.029

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

€
22.000
750
1.000
500
30.000
2.000
1.500
4.000
1.000
250
1.000
8.000
0
0
50.000
3.500
500
11.000
0
2.000
800
750
140.550

21.633
960
103
37
26.230
1.357
3.770
0
0
100
1.405
4.987
1.625
0
65.332
3.287
0
12.186
0
5.464
622
583
149.681

Resultaat

-67.050

-50.652

Contributies
Donaties
Adverteerders
Wedstrijden inschrijfgeld
Deelnemersgeld kampen
Subsidie gemeente
Grote Club Actie
Opbrengst verkoop kleding
Rente
Overige baten
Lasten
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Exploitatie
2017
€

€

Begroting
2019

85.242
483
0
-529
-115
3.153
3.083
-490
109
0
90.936

€
85.000
300
400
0
1.500
400
3.000
0
200
0
90.800

18.240
869
30
138
30.145
2.129
2.993
0
373
210
1.956
5.713
0
1.696
0
3.124
307
13.298
0
2.180
741
813
85.579

€
22.000
1.000
500
500
30.000
2.000
1.500
1.000
1.000
250
1.000
8.000
500
1.500
0
3.500
0
15.000
0
2.000
1.000
800
93.050

5.981

-2.250

Materiële vaste activa
Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

31-12-18
€

7.083
787
2.294
63.807
77.321

31-12-17
€

8.583
3.996
4.919
113.115
130.613

Vermogen
Reserve Grota Club Actie
Overige passiva
Resultaat boekjaar

31-12-18
€

86.051
37.455
2.000
-46.191
77.321

31-12-17
€

86.051
37.455
1.627
5.480
130.613

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.

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl.
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Acrogym
Succesvolle aftrap van het acro wedstrijd seizoen
Op zaterdag 9 en zondag 10 februari hebben beide acrowedstrijdgroepen
de eerste wedstrijd van het seizoen gehad. Een spannend moment voor
alle meiden maar ook voor de nieuwe trainers.
Het weekend was een groot succes, voor het eerst nieuwe elementen op
de wedstrijd vloer, overwinning van angsten, medailles, maar vooral heel
erg veel plezier, gezelligheid en teamspirit!
In de groep van Irene en Jaimy behaalde team Floortje, Pam en Barabra
een knappe eerste plaats, Anna en Jildau wisten de derde plek te
bemachtigen.
In de groep van Jildau en Mirjam behaalde Het instap duo Lotte en
Jonneke een prachtige eerste plaats, extra bijzonder omdat dit team pas
halverwege het seizoen gevormd is en Jonneke nog nooit eerder acro
gedaan heeft!
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Hoi,
Wij hadden 9/10 februari een acro
wedstrijd in Wormer ik zat zelf op
de zaterdag en wij waren vrij vroeg
aan de beurt we gingen eerst
inturnen en warm maken en toen
de vloer verkennen!
Toen was het zo ver onze oefening
zou beginnen zenuwachtig
stonden we bij de vloer te wachten
tot dat de oefening voor ons klaar
was!
En toen liepen we op. Ik was super
zenuwachtig, maar het eerste wat
ik zei toen we van de vloer afliepen
was “ik wil nog een keer!” We
hebben er super van genoten!
Op naar de volgende wedstrijd!!!
Suus
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Frat op kamp
Hallo Fratleden van 7 t/m 13 jaar,
Op 18 en 19 mei 2019 gaan we weer met Frat op kamp.
Je mag mee als je op 17 mei 7 jaar maar nog geen 14 jaar bent.
We gaan dit jaar naar Beekbergen, op de Veluwe, fijn in de bossen.
Op zaterdagochtend mag je gebracht worden tussen 9.30 -10.00. Op
zondagmiddag kan je weer worden opgehaald om 15.00 uur.
De kosten voor het kamp zijn 40 euro.
Heb je zin om mee te gaan, geef je gegevens direct door aan
Clasineke@fraternitas.nl. Dit kan met een mail waarin je onderstaande gegevens
doorgeeft. (Deze brief is ook digitaal te vinden op de site van Fraternitas).
Aanmelden moet voor 6 april!
Let op: Pas als het geld is overgemaakt is de inschrijving definitief!
Het geld moet je overmaken op:
NL65INGB0007392384 t.n.v. C.V.L.O. Fraternitas, onder vermelding van FRATKAMP,
naam kind en naam van de betreffende trainer.
Snel inschrijven want vol=vol!
Tot ziens in Beekbergen,
Nicky, Shanna en Clasineke.
Een tipje van de sluier: Je moet je gymnastiekkleren meenemen voor een echte
turnhal!!!!!
Vermeld in je aanmeldingsmail onderstaande gegevens:
Naam
Geboorte datum
Leeftijd
Op les bij
1 telefoonnr in geval van nood
Medicijnen
Dieet, allergie,vegetarisch
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Kledingverkoop
De turnpakjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.ttgymnastics.nl). Artikelnummer V672 Turnpakje zonder mouw blauw velours),
maar je kunt er ook naar toe (Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht). Kijk dan wel
even voor de openingstijden op de site van TT-Gymnastics.
De jongenskleding (turnsinglet met de witte korte broek) kan alleen bij Fraternitas
gekocht worden, dus niet bij TT-Gymnastics. Mail voor de jongenskleding naar
brigyt@fraternitas.nl.

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

Turnpakje (meisjes)

€ 40

€ 42,50

Turnlegging (meisjes)

€ 18

€ 19,50

Turnsinglet (jongens)

€ 10

€ 10

Korte broek (jongens)

€ 10

€ 10

Turnsinglet + korte broek samen

€ 17,50

€ 17,50

Nieuwe leden
Sesuna Abraham
Sumesse Adsiz
Alrlette van Beukering
Jasmijn Bontrup
Saartje Bontrup
Amal Bouditi
Jony Buijze
Linde Buizer
Nathalie Buit
Alexis Dielissen
Roos Flink
Noor Koemans
Noor Jaarsma
Leavy Ludwig
Jonneke van Peursem
Iris Rijpma
Sofie Vrouwe
Nina Wielaard

Malak Awad
Lilou Bedaux
Lucia Berkhout
Lena Bogers
Firdaus Charroud
Laura Davies
Jildos van Dongen
Wiep van Duijnhoven
Chidimma Fred
Jolie van Houten
Mila van der Leest
Brianna Mackaaij
Lamar Mohamed
Selah Plugge
Lena Rieu
Zoe Schukking
Linde Spaapen
Lois Veldman

Mika Vogel
Ize van de Weert
Alice Zhang
Leine van Zijl
Gijs Baars
Matthijs Bloemberg
Lisa Bloemberg
Merijn Corba
Fons Corba
Noortje Bruning
Lena Geerse
Lucie Met
Marit Osse
Pim Rijken
Steven Vis
Marvel Yildirim
Efsun Yildirim

Trainingen
Voor de trainingen zijn geen speciale
kledingseisen. Je moet wel sport
kleding dragen waarin je goed kan
bewegen, zonder ritsen en knopen.
Het schoeisel mag niet buiten zijn
gedragen en moet een stroeve zool
hebben. Losse haren moeten vast en
geen sieraden dragen.

Wedstrijden
Dit seizoen 2018-2019 mogen de
meisjes/dames ook het oude pakje nog
dragen tijdens de wedstrijden. Vanaf
seizoen 2019-2020 mag alleen nog het
nieuwe pakje gedragen worden. Als je
turnschoentjes draagt moeten die wit
zijn, met helemaal witte sokken.
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Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

21

Acrodemogroep
Acrodemogroep vanaf 8 jaar

Afscheid Janneke

Dinsdag 19.15 – 20.15 uur in de
Ludgerschool (ingang
St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Trainer: Qvinny Leemans

Secretaris neemt afscheid…en is
op zoek naar opvolger!!
Het laatste Fratblad waarbij ik
nog in functie ben als secretaris.
Bij de komende Algemene
LedenVergadering in april zal
ik aftreden. Niet omdat ik het
niet leuk meer vind, maar omdat
inmiddels een aantal andere zaken
(lees: 3 kinderen en een leuke
baan) mijn tijd in beslag nemen.
Ik ben daardoor voor mijn gevoel
niet genoeg beschikbaar voor deze
functie. Het is goed zo, tijd voor
verandering!
Maar het is jammer dat ik de
gezelligheid van de bestuursleden
en de -vergaderingen voortaan
moet missen. Dat ik minder
betrokken ben bij de vereniging die
ik heb leren kennen als gezellig,
sportief, fanatiek en enthousiast. Ik
heb mij van het begin af aan thuis
gevoeld bij Fraternitas!
Dank daarvoor aan alle ‘Fratters’
die ik inmiddels heb leren kennen.

Zou jij nou ook wel wat meer willen
weten van het reilen en zeilen
binnen de vereniging (of je er zelfs
mee willen bemoeien), wil je ook
meer betrokken zijn bij die fijne
groep mensen die de vereniging
draaiende houdt: bestuur, trainers
en andere vrijwilligers?

OPVOLGER
GEZOCHT
Of wil je gewoon wat voor de
medemens doen en je inzetten voor
de vereniging zodat onze 500 leden
kunnen blijven sporten zoals ze
doen?
Hoe dan ook, als je interesse hebt
in deze prachtige bestuursfunctie,
meld je dan aan bij een van de
leden van het bestuur (bestuur@
fraternitas.nl) of bij mij (janneke@
fraternitas.nl) en kom een
keer meekijken tijdens een
bestuursvergadering. Ook als je
alleen wat meer informatie zoekt,
mailen!
Groetjes, Janneke
Secretaris Fraternitas
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Stuur een e-mail naar
qvinny@fraternitas.nl als je een keer
wilt meedoen of kijken!

Agenda
April
6 en 7 april
Acro wedstrijden
18 april		
Algemene Leden Vergadering
6 en 7 april
Wedstrijd acro
18 april		
Algemene Leden Vergadering (ALV), Colour Kitchen Zuilen
20 april		
Club team wedstrijden, Amersfoort
21 en 22 april
Pasen, geen les
27 april		
Koningsdag, geen les
		
Meivakantie 29 april t/m 5 mei
		
Mei 2019
11 mei		
Regiokampioenschap 4e en 5e divisie, Amersfoort
25 mei		
Districtkampioenschap 4e en 5e divisie, Amsterdam
25 mei		
Individuele recreantendag, Utrecht (Frat ondersteunt de org)
30 mei		
Hemelvaartsdag, geen lessen
		
Juni 2019
8 juni		
Rayon toestelfinale
9 en 10 juni
Pinksteren, geen les
15 juni		
Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
		
Juli 2019
8 t/m 12 juli
Laatste lessen van het seizoen
Zomervakantie 15 juli t/m 2 september

23

Fratweekend 2019
Het duurt nog even maar vanwege
iedereens drukke agenda alvast
een save the date voor het
Fratweekend van 2019.
Dit weekend is bedoeld voor
alle leden van 16 jaar en
ouder, vrijwilligers, trainers en
bestuursleden.
Zoals vorige weekenden worden er
activiteiten georganiseerd, maar is
er ook genoeg ruimte om zelf in te
vullen (haal die spelletjes maar vast
uit de kast!). Het is een weekend
waarin gezelligheid, ontspanning,
elkaar weer op een andere manier
leren kennen en veel lachen
centraal staan.

De locatie is naar ons idee top;
zelfs zo leuk dat we er voor een
tweede keer heen gaan. Geen
luxehuis maar wel een prachtige
plek!
De commissie loopt over van ideeën
voor activiteiten dus dat wordt
weer een erg fijn weekend.
Zet daarom de volgende data in
je agenda:
Vrijdagavond 8 november tot en
met zondagmiddag 10 november
2019
We hebben al een aantal
aanmeldingen binnen. Wil je ook
verzekerd zijn van een plekje?
Stuur dan een e-mail aan
marielle@fraternitas.nl.

Vrijwilligersborrel
Zondag 6 januari had het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor
een ‘borrel’. De borrel was vanaf 15.00 uur in een ruimte van de Colour
Kitchen in Zuilen. Ik fietste even voor 3 uur de stoep op (sorry, dat mag
natuurlijk niet) en was bang dat er nog niemand zou zijn. Nou, daar
vergiste ik mij in. De zaal was al aardig gevuld en er volgden nog vele
vrijwilligers.
Kortom het was een groot succes waar veel werd bij gekletst. Het was
eigenlijk te kort om iedereen even te spreken. Leuk dat er ook nieuwe
vrijwilligers waren die met bv het opbouwen van het festivalterrein
hebben geholpen.
Ik zeg “zeker voor herhaling vatbaar”. En de ruimte is blijkbaar ook goed
bevallen want de komende algemene ledenvergadering op 18 april is ook
bij de Colour Kitchen. Ook daar zijn natuurlijk alle vrijwilligers van harte
welkom.
Bedankt bestuur.
Ati Dijk

Jullie weekendcommissie,
Hilde, Kosse en Mariëlle

sfeerimpressie
Fratweekend
voorgaande jaren
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KIDS!
Even rekenen
Wat moet er op de plaats van het
vraagteken staan? Let goed op de
aantallen...! Antwoorden vind je
onderaan de pagina.

Kids sudoku

Mop
De meester vraa
gt na de tekenles
aan Bram: ‘Wat
heb je getekend
?’
Bram antwoord
t: ‘Een koe met
gras.’ Dan zegt
de meester ‘Maa
r
ik zie helemaal
geen gras!’
Bram: ‘Klopt, da
t heeft de koe
opgegeten.’ ‘M
aar ik zie ook
helemaal geen
koe’, zegt de
meester. Waaro
p Bram zegt: ‘D
enk
je dat een koe in
de wei blijft sta
an
waar helemaal
geen gras is?’

?

Contributrie per 1 juli 2017
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 wordt weer per kwartaal met de gewone contributie
geïnd. De bondscontributie in 2019 is tot 16 jaar € 5,50 en vanaf 16 jaar
€ 6,75.
Inschrijfgeld € 7,50
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de
eerste te betalen contributie.
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 website.
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, stuur deze vraag dan naar
Marina Luikx via marina@fraternitas.nl.

Antwoorden: 11 en 21
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Lidmaatschap beëindigen
Leden die in de turnhal Welgelegen trainen kunnen per 1 januari en
1 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 1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober op-zeggen 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:

Bestuur 2018 - 2019
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 vacant		 penningmeester@fraternitas.nl
		
2e penningmeester Jonneke Kuperus		 jonneke@fraternitas.nl
Leden:
Joop van Raaij		
Claudia de Groot		
Mariëlle van der Meer		
Hantzen Duinstra		
Marina Luijkx		

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

Trainers

Ledenadministratie Fraternitas
Ria van Raaij
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht
of via e-mail: naar ledenadministratie@fraternitas.nl

Er is weer ruimte om te
adverteren

Ruim 25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
GROOT
Maar ook iets kleiner….
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Adressen

Interesse?

Voorzitter
Claudia de Groot

claudia@fraternitas.nl

Leden
Dominique Baars		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Elsemiek Versteegt		
Irene Rademaker		
Jaimy Rademakers		
Jildau Haberkiewics		
Joana Ferrari		
Jolanda van der Linden		
Lenny de Heus 		
Mandy de Heus		
Mirjam Koning		
Natascha Baars 		
Qvinny Leemans		
Shanna van Steensel v/d Aa		
Vera Geling		

dominique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
elsemiek@fraternitas.nl
irene@fraternitas.nl
jaimy@fraternitas.nl
jildau@fraternitas.nl
joana@fraternitas.nl
jolandavdl@gmail.com
lenny@fraternitas.nl
mandy@fraternitas.nl
mirjam.koning@fraternitas.nl
natascha@fraternitas.nl			
qvinny@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl		

Ledenadministratie

Ria van Raaij		 ledenadministratie@fraternitas.nl
		 (030) 243 66 42
Redactie Fratblad				kopij@fraternitas.nl		
Facebook		socialmedia@fraternitas.nl
Website (www.fraternitas.nl)		 webmaster@fraternitas.nl
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Rooster vanaf februari 2019
Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 zaal 1

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Maandag:
18.00 - 20.00 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

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.15 uur

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)		

19.15 - 20.15 uur

Woensdag:
16.45 – 17.45 uur
17.45 – 18.45 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 10 jaar

Dominique Baars
Dominique Baars

Woensdag:
18.00 - 20.00 uur

Donderdag:
16.45-17.45 uur
17.45-18.45 uur
18.45-19.45 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

Zaterdag:
08.30 - 10.00 uur
09.30 - 11.30 uur
10.30 - 13.00 uur

Vrijdag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

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

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Nolenslaan 33
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

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.30 - 20.45 uur

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

Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus
Mandy de Heus
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Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz

meisjes 6 - 8 jaar
meisjes 9 - 11 jaar
acro recreatie + wedstrijd
vanaf 6 jaar
acrodemo vanaf 8 jaar

Natascha Baars
Natascha Baars
Qvinny Leemans
Qvinny Leemans

acro wedstrijd 2
vanaf 7/8 jaar

acro recreatie vanaf 6 jaar
Jildau Haberkiewicz
acro wedstrijd 1 (incl springles) Mirjam Koning en Jildau Haberkiewicz
vanaf 7/8 jaar
acro wedstrijd 2 (incl springles) Irene Rademaker en Jaimy Rademakers
vanaf 7/8 jaar

Bangkokdreef 2
Dinsdag:
16.15 - 17.00 uur

Maandag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur

acro wedstrijd 1
vanaf 7/8 jaar

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/heren vanaf 16 jaar

Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

Woensdag:
20.30- 22.30 uur

dames vanaf 16 jaar

Vera Geling
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

