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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.

Fraternitas gaat weer even dicht

Het is alweer bijna zomer en dus het 
laatste nummer voor we op reces 
gaan. We verheugen ons natuurlijk 
weer op al die prachtige vakantiefo-
to’s waar turners en acroërs in onmo-
gelijke lichaamsposities hun armen of 
benen naar een strakblauwe hemel 
richten, met op de achtergrond een 
prachtige bergketen of de Middel-
landse Zee met ondergaande zon of 
een mooi plekje van Utrecht.

Nu ik dit type is het 17 mei. Over tien 
dagen – 27 mei - ga ik even dicht. En 
dat wil ik toch graag met de lezers 
delen. Ik ben niet iemand die zomaar 
iedereen toelaat in zijn privéleven, 
maar dit is toch net iets anders. Op 
27 mei gaat namelijk een lang ge-
koesterde wens van mij in vervulling. 

Een wens die dateert vanaf mijn 
middelbare school: delen. Op die 
middelbare school had ik Nederlands 
van meneer Honings. Ik ben zijn voor-
naam vergeten, maar dat doet er ook 
niet toe. Eigenlijk doet de hele naam 
er niet toe. Ik hoop dat het noemen 
van de naam van de leraar AVG-proof 
is, maar daarover later in dit nummer.

Hij vertelde prachtige verhalen over 
de middeleeuwen en de renaissance. 
Over ridders, jonkvrouwen, kloosters, 
monniken, over de prachtig 

geïllustreerde boeken met de hand 
geschreven. Over Descartes, de vos 
Reinaerde en Desiderius Erasmus.  
En over pelgrims die vanuit alle land-
streken naar Santiago de Compostella 
liepen, naar het graf van apostel  
Jakobus. Ik hing aan z’n lippen en 
dacht, ja die tocht wil ik ook maken.

En nu, na jaren en jaren, inmiddels 
hoog grijs, samenwonend en twee 
kinderen verder, krijg ik de gelegen-
heid om mijn wens in vervulling te 
laten gaan. Ik kan wegens werk en 
andere sociale verplichtingen niet 
mijn voorkeursroute lopen: vanuit 
Frankrijk, over de Pyreneeën, naar 
Santiago. Ik wil namelijk de eerste 
keer ook in Santiago aankomen. 
Want, zo gaat de zegswijze, je ver-
trekt als wandelaar, maar je komt als 
pelgrim aan.

Ik vertrek 27 mei met het vliegtuig 
naar Porto. Voor de goede orde: ik ga 
alleen. Voor het eerst sinds lange tijd 
laat ik huis en haard achter en ga al-
leen op pad. Natuurlijk wel om twee 
weken later weer helemaal gelouterd 
thuis te komen.

Van de voorzitter
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Ik vertrek dus op 27 mei vroeg in de ochtend. Na bijna twee dagen Porto  
begint mijn tocht naar Santiago op 29 mei. 

Ik slaap in kloosters en pelgrimsherbergen, met drie, vijf of zeven snurkende 
mannen in stapelbedden (dat is nog wel een dingetje) en kom op 10 juni ijs en 
weder dienende zaterdag 9 of zondag 10 juni aan. Vervolgens neem ik de bus 
terug naar Porto die er zeggen en schrijven 3,5 uur over doet om mij bij het 
vliegveld in Porto af te leveren. En dan naar huis.

Misschien vraagt u zich af, wat heeft dit met de edele gymsport te maken? 
Nou, helemaal niets.

Fijne vakantie!

Hans Delissen (voorzitter)

Agenda

Hoi allemaal, 

Zaterdagmiddag gingen we met het 
fratkamp hiken. Er kwam een vrouw, 
genaamd Suus, ons allemaal per groepje 
een rugzak geven met hierin een GPS, 
een klembord met de route en een 
EHBO koffertje. 
Eenmaal aangekomen na ruim een uur 
lopen moesten we met ons groepje een 
vlot bouwen. Eerst werd de kruissjorring 
(een knoop) uitgelegd. Daarna moesten 
we zelf de knoop in de houten palen 
zetten en de tonnen er aan bevestigen 
om vervolgens te water te kunnen gaan. 

Op de heenweg op het vlot ging alles 
volgens plan. Maar daarna schoof er één 
van de knopen los waardoor er drie 

mensen in het water vielen. Gelukkig 
waren we voorbereid en hadden we 
handdoeken mee. 

Het terughiken ging een stuk sneller 
maar Janna, Flavia en Noa hadden het 
wel erg koud aangezien zij in het water 
waren gevallen. We hadden nu de korte 
route van zo’n 30 minuten en Flavia liep 
op haar sokken omdat haar schoenen zo 
nat waren geworden. Eenmaal terug op 
het kamp zijn de meiden die nat waren 
geworden lekker gaan douchen en zijn 
ze weer lekker opgewarmd. 

Groetjes Janna, Ella, Lena, Miki, Flavia, 
Mila, Lieuwtje, Hannah, Noa en Feline

Fratkamp verhalen

Juli 2019 
8 t/m 12 juli  Laatste lessen van het seizoen

Zomervakantie 15 juli t/m 1 september

September 2019
2 september   Start lessen nieuwe seizoen
28 september  Kopij Fratblad moet binnen zijn (kopij@fraternitas.nl)

November 2019
8 t/m 10 november Fratweekend
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Hallo allemaal, 

Wij hebben tijdens het kamp een hele 
hoop spelletjes gespeeld en moesten 
een heel eind lopen naar een meer waar 
we een vlot gingen bouwen. Er vielen 
hierbij een paar kinderen in het water, 
dat was erg grappig. 

We gingen weer terug naar het kamp en 
speelde lekker buiten. Daarna gingen 
we naar de disco, lekker feesten en 
daarna naar bed. De dag erna gingen 
we naar de turnhal. Dat was echt super 
leuk, konden we maar elke dag naar 
zo’n turnhal. 

Groetjes van de kleine zonmakers 

Wij vonden het leuk dat we zelf een vlot 
mochten maken en er op konden varen. 
Maar we vonden het minder leuk dat 
we heel lang er naartoe moesten lopen. 
Gelukkig hadden we op de terugweg 
een kortere route. 

De BBQ was ook super gezellig. Toen 
we gingen slapen hebben we moppen 
aan elkaar verteld en hebben we hard 
gelachen! 
De volgende dag gingen we nog naar 
een turnhal, daar keken we erg naar uit 
en het was super leuk! 

Groetjes van Alexis, Chrystal, Line, 
Karlijn, Ise, Dieke, Habibatu, Pien, 
Madelief en Sanna
De Regenmakers
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Hoi allemaal, 

We gingen een hike lopen met een 
GPS maar dat ging helaas niet zo goed. 
Gelukkig kwamen we uiteindelijk aan 
en hebben we een vlot gemaakt en 
ermee gevaren op de rivier. Dat vonden 
we heel erg leuk. 
We hebben ook nog heel veel spelletjes 
gedaan en we zijn naar de disco 
geweest en daarna gingen we lekker 
slapen. Alleen konden we eerst de disco 
nog horen omdat de oudere kinderen 
langer naar de disco mochten. Zondag 
zijn we naar de turnhal geweest en dat 
was ook heel erg leuk. Wij vonden het 
een heel leuk kamp! 

Groetjes van Nathalie, Sabine, Daphne, 
Iris, Wiep, Lucia, Isabella en Julie
De windmakers

Hallo, 

Wij zijn Lux, Deirdre, Rhona, Romy, 
Isabella, Julie en Katja. We hebben een 
heel leuk turnkamp gehad. Willen jullie 
weten wat we hebben gedaan? 

We kwamen zaterdag aan in een heel 
groot kamp met tenten. Iedere groep 
had een eigen tent. We hebben een 
hoop spelletjes gedaan en we gingen 
heel laat naar bed aangezien we nog 
naar de disco mochten. We hebben 
natuurlijk ook een hele hoop lol gehad. 

Groetjes van de Windmakers 

Hoi! Wij zijn de Dondermakers,

We zijn mee geweest op kamp en 
kwamen zaterdag aan. We hebben toen 
eerst al onze spullen in de tent gedaan 
en toen begonnen we met het eerste 
spel met een Muis, Olifant en Tijger. Dat 
was een heel leuk spel. 

Daarna kwam er een man die voor 
zijn land in Afrika op zoek was naar 
een masker, kroon en kettingen. Die 
had hij nodig en hij vroeg ons om te 
helpen zoeken. Iedere groep deed 
nadat we gezocht hadden een dans 
en die lieten we zien aan de man. Dit 
kon zijn de donderdans wat wij deden, 
een regendans, een zonnedans of een 
winddans. Na onze dansen liet de man 
zien hoe ze in Afrika dansen, dat was 
leuk om te zien.

Daarna gingen we lunchen en kregen 
we uitleg over de volgende activiteit. 
Het GPS lopen en vlotten bouwen. We 
liepen met de GPS naar een plek langs 
het water en daar gingen we vlotten 
maken. Veel kinderen zijn van het vlot 
gevallen zoals Nova, Roos, Lot en Suus. 
Daarna liepen we terug naar het kamp 
en zijn we lekker gaan BBQ-en. 

Daarna gingen we naar de disco met 
veel muziek en hebben we lekker 
gedanst. Daarna gingen we per leeftijd 
naar bed en zijn we lekker gaan slapen. 
De volgende dag gingen we naar een 
grote turnhal en moesten we helaas 
weer naar huis. 

Groetjes van Nova, Suus en Sara
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Wij, regenmakers, zijn het aller-leukste 
team van de wereld!
Wij vonden het vlotten bouwen het 
leukst en ook heel spannend! 
Gelukkig waren we niet in het water 
gevallen al waren er een aantal die er 
graag vanaf waren gesprongen :) 
Ook tijdens de bosspellen waren we erg 
fanatiek. We zijn nu aan het lunchen 
en gaan straks naar de turnhal en daar 
hebben we heel veel zin in! 

Namens Una, Miep, Maya, Feline, Eline, 
Maggy, Eef, Sophie, Nienke, Marit en 
onze juf Joana.

Hallo, 

Wij zijn Josefien, Amelie, Numidia, Berber, Tessa, Anna, Floor, Isa, Hanna en Ellen. We 
zaten met z’n allen in een groepje op het fratkamp. We begonnen met alle spulletjes 
netjes in de tent leggen en daarna deden we een leuk spel. We gingen ook vlotten 
bouwen en daarmee op het water! Super leuk en spannend. Toen gingen we eten 
en daarna naar de disco. De volgende dag gingen we nog turnen in een grote 
turnhal, dat vonden we erg leuk.

Groetjes van de dondermakers

Misschien hebt u gehoord van de AVG, de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens. Het is een maatregel die in de hele Europese Unie van kracht is 
met als doel de privacy van de burger te beschermen.

Alle organisaties, verenigingen en stichtingen in de Europese Unie gaan gebukt 
onder deze monsterlijke verordening (excuus, ik liet me even gaan). Zo ook 
Fraternitas. Wij mogen namelijk geen afbeeldingen meer van leden plaatsen in het 
Fratblad, op Facebook of op de website zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
leden of de ouders indien hun kinderen minderjarig zijn.

Een wedstrijdverslag wordt een dooie boel, geen foto’s. Prijsuitreikingen idem 
dito. Het jongerenkamp of andere leuke uitstapjes en activiteiten ook.We moeten 
van de KNGU in het ledensysteem achter elk lid een vinkje plaatsen dat er geen 
beeldmateriaal mag worden geplaatst, tenzij de ouders of meerderjarige leden 
hebben aangegeven dat het wel mag. Op het in het Fratblad geplaatste formulier 
kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s van u of uw 
kinderen.

Tot die tijd houden wij ons aan de regels van de AVG om een boete te voorkomen. 
Voor de foto’s die wel in het blad staan hebben we toestemming.

Het bestuur

No pictures

Geef dieven geen kans! 

Laat daarom nóóit waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Laat jouw 
waardevolle spullen thuis of neem ze mee de gymzaal in.

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

Even voorstellen

Hi allemaal,

Mijn naam is Marina Luijkx. Tijdens 
de laatste algemene ledenvergadering 
ben ik aangesteld als tweede 
penningmeester van Fraternitas. 
Misschien kennen jullie mij al, want ik 
ben stiekem al sinds de zomer van 2018 
bij het bestuur betrokken. Of misschien 
nog van daarvoor, toen ik nog voorzitter 
van de trainerscommissie was. 

Naast mijn werkzaamheden in het 
bestuur, ben ik ook sportief betrokken 
bij Fraternitas. Sinds acht jaar turn ik op 
het damesuur van Fraternitas; daarvoor 
turnde ik vanaf mijn zesde jaar bij een 
kleine vereniging in Biddinghuizen. 
Ik kan mij niet voorstellen dat ik ooit 
stop met turnen. Want bewegen is 
belangrijk! Het is niet alleen gezond, 
het zorgt ook voor leuke contacten 
met een gevarieerde groep mensen en 
vriendschappen.

Zo rolde ik eigenlijk als vanzelf het 
bestuur van Frat in. Niet alleen omdat 
het binnen het bestuur heel gezellig 
is, maar vooral omdat ik het belangrijk 
vind om er aan bij te dragen dat de 
kinderen die nu met zoveel plezier bij 
onze vereniging sporten dat kunnen 
blijven doen. Vanuit mijn eigen 
ervaring als kind weet ik hoe leuk en 
belangrijk dat is, maar met een tekort 
aan bestuursleden en trainers is het niet 

altijd gemakkelijk 
om dat in stand te 
houden. 

Het is leuk om te zien 
hoe het hele bestuur 
hier desondanks de 
schouders onder zet. 
Ik heb dan ook veel 
zin in deze nieuwe rol 
als bestuurslid! 

Ben je nieuwsgierig hoe het is om als 
vrijwilliger of bestuurslid actief te zijn 
bij Fraternitas of twijfel je om het doen? 
Neem dan gerust contact met mij op via 
marina@fraternitas.nl of 06-15487582. 
Dat mag natuurlijk ook als je andere 
vragen hebt over Fraternitas.

Met sportieve groet,
Marina Luijkx

Hallo, mijn naam is Robbert den Uijl.
Sinds de laatste jaarvergadering ben 
ik officieel bestuurslid van Fraternitas 
en daarom stel ik mij graag even voor. 
Toen ik 4 was ben ik bij Fraternitas 
op gym gegaan, bij Cisca (mijn tante) 
op les.  Mijn ouders verhuisden naar 
Hoevelaken toen ik 8 was en daar ben ik 
toen verder gegaan met turnen.  

Uiteindelijk bij Gym XL op les gegaan, 
maar wel weer bij Fraternitas actief 
geworden in de toestelploeg aangezien 
mijn vader (Peter) daar ook aanwezig 
was. Ik ging mijn opleiding volgen op 
de Sportacademie in Amersfoort en 
koos er voor om mijn stage, niet geheel 
onverwacht, bij Fraternitas te lopen. 

Voor een korte tijd heb ik les gegeven 
aan de jongetjes op de Oude Kerkstraat 
maar i.v.m. reizen en een druk schema 
heb ik dat helaas niet heel lang kunnen 
doen.

 Tijdens het 125 jarig jubileum jaar van 
Fraternitas ben ik actief geweest met 
het organiseren en opbouwen van 
de uitvoering en heb daar onwijs veel 
plezier aan beleefd! Tegenwoordig 
woon ik in Lunteren en ben ik werkzaam 
als automonteur, maar  ik kon het 
turnen toch niet helemaal los laten. 

Daarom heb ik gereageerd toen ik de 
oproep las dat het bestuur op zoek 
was naar nieuwe leden. Ik hoop nu op 
deze manier mijn steentje te kunnen 
bijdragen aan deze mooie vereniging!

Groetjes, Robbert



Zomaar wat foto’s
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Een kleine 
sfeerimpresse van 
de gezellige groep 
van Joana Ferrari op 
vrijdag in de Oude 
Kerkstraat. 
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Wij zoeken voor Fraternitas nog een SECRETARIS en een PENNINGMEESTER.

Voor meer informatie of voor aanmelding kun je mailen naar Marina Luijkx 
(marina@fraternitas.nl) of bellen kan natuurlijk ook (06-15487582).
Het bijwonen van een bestuursvergadering is zeker mogelijk om de sfeer te 
proeven en om een indruk te krijgen van de werkzaamheden.

Afscheid Brigyt Witteman

Sinds december 2015 heeft Brigyt 
er voor gezorgd dat er kopij binnen 
kwam voor het Fratblad. 

Dat is niet altijd een leuke baan om 
alle trainers en bestuursleden achter 
de broek aan te zitten om op tijd de 
teksten naar het juiste e-mailadres 
te sturen. Maar meestal lukte het 
Brigyt wel.

Helaas heeft Brigyt besloten om 
te stoppen met deze taak, jammer 
hoor.                  

Maar we zijn dankbaar dat je het 
ruim 4 jaar hebt gedaan. En we 
hopen je nog als vrijwilliger hier en 
daar te ontmoeten.

De redactie

HEEL ERG BEDANKT!!

Brigyt bedankt!GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

Mevr. Drs. C. Groenendijk, ApothekerGETROUWD!

Pien van den Eijnden (lid damesles) en 
Sicco Louw (DJ tijdens jubileumfestival) 
zijn 29 juni getrouwd. 

Van harte gefeliciteerd.

Nine 

GEBOREN: NINE

Dochtertje van onze trainster Qvinny 
en haar partner Michiel.  

Geboren op 29 maart 2019.

Van harte gefeliciteerd!
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DTP-er gezocht

Oproep opmaak Fratblad

Wie wil de opmaak van het Fratblad overnemen? Onze huidige vormgeefster heeft 
helaas aangegeven hiermee te willen stoppen. Wij zoeken bij voorkeur iemand met 
DTP-ervaring, of iemand die snel leert :). Het blad wordt opgemaakt in Indesign 
en komt 4x per jaar uit. De kopij wordt volledig aangeleverd. De taken bestaan 
uit een indeling maken, het blad opmaken, hier en daar wat foto’s bijwerken, een 
correctieronde en het blad drukklaar aanleveren aan de drukker. Als je interesse 
hebt, stuur een mail naar esvdijk@gmail.com voor meer informatie.

Prijswinnaars Open Kampioenschappen West Nederland (OKWN) acrogym 

Niveau B senior damespaar balans en tempo
1e Gabi Hofstra en Judith van Tol

Niveau D junior damesgroep
1e Barbara Hendriks, Floortje Wolsak en 
Pam Delissen

Niveau E senior damesgroep
3e Anna Pieterse, Antje van Oostveen en 
Emmie Schrier

Niveau E instap paar
2e Jonneke van Peursem en Lotte de Wolf

Prijswinnaars OKWN

Acrogym:

Niveau C 
1e Judith van Tol en Gabi 
Hofstra 
2e Sarah Dirksen, Jule van 
Gendt en Loes de Bruijne
Niveau D 
1e Mirjam den Uijl, Hester 
Mehagnoul en Rhona Kohne 
2e Suus Hildebrand, Iris 
van Riet Paap en Anke van 
Hardeveld 
3e Barbara Hendriks, Pam 
Delissen en Floortje Pieterse
Niveau E 
1e Jildau Haberkiewicz en 
Anna Pieterse 
2e Jonneke van Peursem en 
Lotte de Wolf 

3e Malu Smeets en Nienke 
Hagenaars

Turnen:

Kabouter niveau 5 
1e Ize van de Weert 
2e Veerle van Steenis 
3e Evi Zhuang
Kabouter niveau 4 
1e Leine van Zijl 
2e Kaya Vroonhof 
3e Emelie Nouta
Kabouter niveau 3 
1e Nathalie Buit 
2e Julia Boere
Pre-instap niveau 5 
1e Una van Melle 
2e Isa Marcelis 
3e Elise Murk

Pre-instap niveau 4 
1e Brianne Muijselaar 
2e Eline Prummel 
3e Eef ten Haag
Pre-instap niveau 3 
1e Sammie Stuit 
2e Bo Chabot 
3e Sabine Kroese
Instap niveau 4 
1e Jouhaina Lakbic 
2e Savina Boutwell
Instap niveau 3 
1e Hanna Berlijn 
2e Sophia Xu 
3e Marijn Swenneker
Instap niveau 2 
1e Deidre Bader 
2e Berder de Haan 
3e Isa van der Veer

Pupil I niveau 4 
1e Dalal Aamirach 
2e Charissa Links 
3e Lina Akachar
Pupil I niveau 3 
1e Theyke Remmelink 
2e Pleun de Wit 
3e Lux Ruiter
Pupil I niveau 2 
1e Lore Akpovo 
2e Chrystal Zhuang 
3e Roos de Jeu

Pupil II niveau 3 en 4 
1e Noellie de Groot 
2e Vera Loots 
3e Feline Benning
Pupil II niveau 1 en 2 
1e Nienke Trossel 
2e Suus van Rossem 
3e Isabella Bruinsma
Jeugd niveau 3 
1e Feline Blom 
2e Ella Schepper 
3e Lione van Oven

Jeugd/Junior niveau 2 
1e Myrthe van Oosteveen 
2e Emmie Schrier 
3e Miki van Wouw
Jeugd niveau 1 
1e Jolijn Buurke
Jeugd/Junior niveau H 
1e Anna Bos 
2e Taffy van Achterbergh 
3e Sterre Lieke Mooijman
Senior niveau E 
1e Joana Ferrari 
2e Shanna van Steensel 
van der Aa

Prijswinnaars onderlinge wedstrijden op 17 maart in Galgenwaard

Prijswinnaars onderlinge wedstrijden

De Jan de Jagerbeker, dit is een wisselbeker die naar de deelnemer gaat met het hoogste 
aantal punten van alle deelnemers, is dit jaar gewonnen door Theyke Remmelink.

De wisselbeker van de acrogym is dit jaar gewonnen door 
Jildau Haberkiewicz en Anna Pieterse.
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De turnpakjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.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. 

Kledingverkoop

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

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.

Dalal Aamirach
Lieve Baars
Jasmijn van den Berg
Floris van den Berg
Coosje van den Berg
Noor Bertoen
Gulsah Besli
Gamze Besli
Miep van den Besselaar
Keke Beuting
Josefien Bieshaar
Hannah de Boer
Annachiara Bonazzi
Feline van Bossum
Tess Brander
Job Bruynseels
Safae Chanhou
Marleen Cobelens-Kooistra

Sigrid Dobbinga
Non Han  Daoudi
Rouaida Daoudi
Fay Dooijes
Sophie van den Elzen
Pleuntje Ewald
Sarah Felix
Chayenna Fousert
Michelle Giverts
Eda Gumus
Wiep Haarman
Eline Havenaar
Valerie van Heeren
Pearl Jonker
Michiel Kok
Robin de Korte
Tasnim Khouny
Iris Knubben

Charissa Links
Ghislaine Links
Civia Mossel
Hanne Nij Bijvank
Sebastiaan Pos
Broes Simons
Joelle Simons
Lieve Sluijs
Jill-ann Stelte
Keet Stuffken
Zoë van Veen
Jun Verwer
Annabel Verwoert
Juul Weijman
Lois Mae Wieling
Lara Winkler Prins
Sabrine Yougil
Demian Jimenez Zambrano

Nieuwe leden
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De trainers van Fraternitas zijn onlangs 
in het nieuw gestoken. Voortaan 
zijn de trainers met deze mooie 
trainingspakken te herkennen op 
wedstrijden. 

Fraternitas bedankt Wijn & Stael 
Advocaten voor haar bijdrage aan de 
trainingspakken. 

Nieuwe trainingspakken
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KIDS! 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 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.

Bijna vakantie! Dat 
betekent ijsjes.
Kleuren maar....!
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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:

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 2018 - 2019
Voorzitter Hans Delissen  voorzitter@fraternitas.nl
  (06) 41 72 31 31
Secretaris vacant  secretaris@fraternitas.nl
  (06) 43 16 60 65 (na 18.00 uur)
1e penningmeester vacant  penningmeester@fraternitas.nl
  
2e penningmeester Marina Luijkx  marina@fraternitas.nl

Leden:
Joop van Raaij  joop@fraternitas.nl
Mariëlle van der Meer  marielle@fraternitas.nl
Hantzen Duinstra  hantzen@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl

Leden 
Antje van Oostveen  antje@fraternitas.nl  
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl 
Eddy Yarally  eddy.yarally@fraternitas.nl 
Irene Rademaker  irene@fraternitas.nl
Jaimy Rademakers  jaimy@fraternitas.nl
Jildau Haberkiewics  jildau@fraternitas.nl
Joana Ferrari  joana@fraternitas.nl
Jolanda van der Linden  jolandavdl@gmail.com
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Lin Goey  lin@fraternitas.nl
Mandy de Heus  mandy@fraternitas.nl
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl
Shanna van Steensel v/d Aa  shanna@fraternitas.nl

Vertrouwenscontactpersoon
Irene Meertens  irene@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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Burgemeester Fockema Andreaelaan 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

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)  

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

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 Ferrari 
18.00 - 19.00 uur meisjes 8 - 9 jaar Joana Ferrari
19.00 - 20.00 uur meisjes 10 - 14 jaar Joana Ferrari

Nolenslaan 33

Maandag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 4 - 7 jaar Elsemiek Versteegt
17.30 - 18.30 uur meisjes 7 - 9 jaar Elsemiek Versteegt
18.30 - 19.30 uur meisjes vanaf 9 jaar Elsemiek Versteegt
19.30 - 20.30 uur Conditieles (dames) 65-85 jaar Lenny de Heus
20.30 - 21.30 uur Conditieles (dames) 35-65 jaar Lenny de Heus

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 7 jaar Mandy de Heus
17.30 - 18.30 uur meisjes 8 - 9 jaar Mandy de Heus
18.30 - 19.30 uur meisjes 10 - 11 jaar Mandy de Heus
19.30 - 20.45 uur meisjes vanaf 12 jaar Mandy de Heus
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Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:
18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd 1  Jildau Haberkiewicz
 vanaf 7/8 jaar 

Dinsdag:
16.30 - 17.30 uur meisjes 6 - 8 jaar 
17.30 - 18.30 uur meisjes 9 - 11 jaar 
18.30 - 19.15 uur acro recreatie + wedstrijd    Antje van Oostveen
 vanaf 6 jaar
19.15 - 20.15 uur acrodemo vanaf 8 jaar Qvinny Leemans

Woensdag: 
18.00 - 20.00 uur acro wedstrijd 2  Lin de Goeij
 vanaf 7/8 jaar

Zaterdag:
08.30 - 9.30 uur acro recreatie vanaf 6 jaar  
09.30 - 11.30 uur acro wedstrijd 1 (incl springles) Jildau Haberkiewicz
 vanaf 7/8 jaar 
10.30 - 13.00 uur acro  wedstrijd 2 (incl springles) Irene Rademaker en Jaimy Rademakers
 vanaf 7/8 jaar

Bangkokdreef 2

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/heren vanaf 16 jaar Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

Woensdag:
20.30-  22.30 uur dames vanaf 16 jaar 



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


