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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
vacant
Penningmeester
vacant
REDACTIE
Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie
Carlien den Uijl - opmaak
Foto op de voorpagina:
Tijdens de Fratdag op 4
januari 2020

Van het bestuur
Algemene ledenvergadering
De lente hangt in de lucht. Na zware
stormen en harde slagregens komt de
zon weer voorzichtig achter de wolken.
De temperatuur – die de hele winter
al vrij hoog lag – klimt voorzichtig
omhoog. En voordat je het weet is
het tijd voor de Algemene leden
vergadering.
Zoals voor veel mensen kerst en
nieuwjaar een moment is om even bij
het afgelopen jaar stil te staan is de ALV
zo’n ijkmoment waarop het bestuur
even terugkijkt op het afgelopen
verenigingsjaar om daarna direct weer
het vizier vooruit te richten.
We hebben hoogtepunten gekend. Zo
zijn er binnen het bestuur twee nieuwe
leden in spe bijgekomen, Sacha (zoon
van Mariëlle) en Mart (zoon van Marina). Ook zijn er dit jaar geen overleden
leden te betreuren.
Sportief gezien hebben we nu een plusuur, gestart door Shanna en Joanna. Een
heel mooi initiatief voor leden die net
iets meer willen en kunnen, maar geen
zin hebben in de overstap naar een
andere vereniging. En de Fratdag op 4
januari is bijzonder goed in de smaak
gevallen en voor herhaling vatbaar, mits
genoeg handjes binnen het bestuur en

voldoende
vrijwilligers
om dit
mede te
organiseren.
Ik hoor u denken, o, daar heb je die
zuurpruim weer. Maar het bestuur zit in
een zware storm met harde slagregens.
Al een jaar geen secretaris, al twee
jaar een penningmeester ad interim.
En dit jaar nog twee bestuursleden
die afscheid nemen: Joop en Hantzen.
Voor de website en facebook hebben
we gelukkig Marloes Koning bereid
gevonden. Dank je wel Marloes.
Maar met de huidige bezetting scheren
we langs de rand van de afgrond.
Ik zeg het zoals het is. De taak van
het bestuur is naar mijn bescheiden
mening kinderen en volwassenen de
mogelijkheid te bieden te sporten.
Met de huidige bezetting zou dat wel
eens in gevaar kunnen komen. Dat wil
ik alvast meegedeeld hebben. Daarom
doet het bestuur nogmaals een beroep
op alle ouders, al doet u het maar in het
belang van uw kind dat zoveel plezier
beleeft aan de edele turnsport.
We rekenen op u!
Hans Delissen, voorzitter
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Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) 2020
Wanneer: 		

Donderdag 16 april 2020

Waar: 			

The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

			

navigeer 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.

Vergaderstukken: 		

Staan in dit blad

Agenda:
1.

Opening

2.

Notulen van de vorige ALV d.d. donderdag 18 april 2019

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 2020

9.

Contributievaststelling

10.

Diverse jubilea:
12,5 jaar lid:

Bapke Roodenburg, Corine de Boer

25 jaar lid:

Jonneke Kuperus, Joop van Raaij

50 jaar lid:

Cor Schmöhl

11.

Benoeming lid van verdienste: Claudia de Groot, Janneke Peerdeman

12.

Bestuursleden
Aftredend:

Joop van Raaij (algemeen bestuurslid), niet herkiesbaar

			

Hantzen Duinstra (algemeen bestuurslid), niet herkiesbaar

			

Hans Delissen (voorzitter), herkiesbaar

			

Mariëlle van der Meer (algemeen bestuurslid), herkiesbaar

Vacature: secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid
13.

Rondvraag

14.

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

Notulen ALV 18 april 2019
Aanwezigen:
Hans Delissen, Clasineke Groenendijk,
Claudia de Groot, Janneke Peerdeman
(notulist), Jonneke Kuperus, Joop van
Raaij, Hantzen de Jong, Marina Luijkx,
Mariëlle van der Meer, Eddy van der
Rijst, Hester van der Rijst, Laura den Uyl,
Henk Verweij, Herman Verweij, Lenny de
Heus, Mandy de Heus, Mary Overdijk,
Hans Overdijk, Brigyt Witteman, Ati Dijk,
Marie-Louise Brugmans, Nel Grobben,
Elze van der Meer, Joost van der Meer,
Irene Rademakers, Elsemiek Versteegt,
Jack de Heus, Iris van Riet Paap, Wim
Wensel, Mirjam Koning, Shelly de Heus
1. Opening:
Hans opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom op
deze Witte Donderdag. We hebben
helaas niet zo heel goed gelet op
de christelijke feestdagen, maar
gemanoeuvreerd tussen vakantiedagen
en de meer bekende feestdagen. We
zullen proberen er volgende jaren meer
rekening mee te houden. We houden
een moment stilte voor Frans Grobben
en Henk Sakkers.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.
Ingekomen stukken voor de ALV dienen voor 4 april in het bezit te zijn van de voorzitter
(voorzitter@fraternitas.nl).
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2. Notulen van de vorige JAV d.d. 19
april 2018

Jubilea 2019
Geen opmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd met dank aan Janneke.
3. Ingekomen stukken en
mededelingen
Afgemeld: Wil Klaare, Rien en Cisca de
Uyl, Marja en Kees den Uijl, Els Spierings,
Margreet van der Klij, Cees Casteleijn,
Rita Kerkhoven, Lida Kaboord,
Ron Visser, Natascha Baars, Jildau
Haberkiewicz, Carlien den Uijl, Jolanda
van der Linden, Dick van Ringelesteijn,
Robbert den Uyl, Peter den Uyl,
Dominique Baars.
Er is behoudens de afmeldingen geen
ingekomen post.
4. Jaarverslag secretaris met bijlage
wedstrijden
Verslagen worden goedgekeurd met
dank aan Janneke, Mariëlle, Natascha,
Irene en Jaimy.
5. Verslag van de
kascontrolecommissie
Cisca en Elze vormden dit jaar de
5

kascontrolecommissie. Elze krijgt het
woord en geeft aan echt samen met
Cisca gecontroleerd te hebben en
verklaart de boeken ingezien te hebben
en geen afwijkingen geconstateerd
te hebben. Zij verleent het bestuur
décharge voor de boekhouding over
2018.

Clasineke: we hadden een reserve
opgebouwd op de balans. Voorstel om
die reserve volgend jaar weg te boeken,
zodat de balans weer op orde is. Want
de reserve is gebruikt voor het lustrum
vorig jaar.
Begroting en raming worden met
applaus goedgekeurd.

6. Jaarverslag penningmeester
Eddy: waarom zijn donaties veel hoger
opeens. En waarom wordt een lustrum
niet apart ingedeeld? Clasineke: dat is
erg veel werk, maar uiteindelijk staat
alles hierin natuurlijk wel vermeld. De
donaties waren vanwege het lustrum,
vooral door de fondsen, eenmalig veel
hoger.
Eddy: contributies kwamen veel hoger
uit dan begroot. Is daar een verklaring
voor? Clasineke: ja en nee, omdat de
begroting/raming zo lang van te voren
gemaakt wordt is het moeilijk in te
schatten. Daarnaast de raming van 2018
wel bewust wat lager ingezet omdat het
onduidelijk was hoe het lustrumjaar zou
lopen.
Jaimy: wat is afschrijving ‘dubieuze
debiteuren’? Clasineke: Dat zijn mensen
die niet meer lid zijn of niet actief
hebben opgezegd, maar nog een post
open hebben staan.
Jaarverslag wordt goedgekeurd met
dank aan Clasineke.

8. Benoeming kascontrolecommissie
2020
Elze gaat nog een jaar door. Claudia
geeft zich op als tweede lid. Ati biedt
zich aan als reserve.

7. Begroting 2019 en Raming 2020
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9. Contributievaststelling
Momenteel hebben we 486 actieve
leden. Voorstel om contributie te laten
wat het is. Akkoord.
10. Diverse jubilea
12,5 jaar lid: Iris van Riet Paap, wordt
toegesproken door Irene en Mirjam
25 jaar lid: Lenny de Heus, wordt
toegesproken door Janneke
Marie-Louise Brugmans, wordt
toegesproken door Lenny
Wil Klaare, afgemeld
40 jaar lid: Dick van Ringelestijn,
afgemeld
Henk Verweij, wordt toegesproken door
Hans
50 jaar lid: Wim Wensel, wordt
toegesproken door Hans
Peter den Uyl, afgemeld
60 jaar lid: Cees Casteleijn, afgemeld,

maar heeft een briefje ingezonden om
voor te lezen.
11. Volgens rooster aftredende (en
niet herkiesbare) bestuursleden
Claudia de Groot, tweede secretaris,
wordt toegesproken door Mariëlle
Jonneke Kuperus, tweede
penningmeester, wordt toegesproken
door Marina
Janneke Peerdeman, secretaris, wordt
toegesproken door Hans
12. Nieuwe bestuursleden
Marina Luijkx 				
tweede penningmeester
Robbert den Uyl (afwezig)		
algemeen bestuurslid

Beiden worden met applaus
verwelkomd. Marina stelt zich kort even
voor.
13. Rondvraag
Irene: op 11 mei organiseert de acro
een open training. Irene heeft folders bij
zich en de vraag of iedereen die in zijn
eigen zaal wil ophangen.
14. 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 2019,
Janneke Peerdeman, notulist

50 jaar lid
Peter den Uijl was tijdens de algemene
leden vergadering 2019 al 50 jaar lid
van onze vereniging.
Het bestuur kon hem op deze avond
niet huldigen omdat hij verhinderd was
om aanwezig te zijn.
In December is namens het bestuur het
50 jarige jubileum speldje van de KNGU
en het Fraternitas cadeau uitgereikt aan
Peter den Uijl bij hem thuis.
Joop van Raaij (bestuurslid)
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Jaarverslag secretaris 2019

Mirjam Koning met zwangerschapsverlof

ontwikkeling en bewegingspatronen van

ging. Mirjam is vanwege een verhuizing

kinderen met een verstandelijke beperking.

uiteindelijk volledig gestopt met lesgeven.

Tot slot is door Joana Ferrari en Shanna

Sascha vervangt Mirjam. Antje van

van Steensel van der Aa een nieuwe les

Oostveen, die wij als trainer nog kennen

opgestart: het plusuur. In het plusuur wordt

Bestuurszaken

lesgeven. Haar twee lessen werden tot de

van eerder, heeft de acrorecreatieles van

aan kinderen met een bepaald niveau extra

Bij gebrek aan een secretaris in het bestuur

kerst tijdelijk overgenomen door Jolanda

Qvinny Leemans overgenomen (Qvinny

uitdaging geboden door onder andere extra

is het aan mij de taak om terug te blikken

van der Linden. Helaas is er voor de kerst

doet nog wel de acrodemogroep). Voor de

trainingsuren. Een mooi en leuk initiatief!

op 2019. Janneke Peerdeman is vorig

geen vervangende trainer gevonden,

acrorecreatielessen van Jildau Haberkiewicz

jaar namelijk als secretaris afgetreden en

waardoor het tweede uur is komen te

is vervanging gevonden in de vorm van

Verder is er dit jaar weer hard getraind voor

bij gebrek aan opvolging hebben wij de

vervallen. Jolanda vervangt nog wel

Wilma Kaptein en Iris van Riet Paap (Jildau

de verschillende wedstrijden en hebben

secretaristaken het afgelopen jaar onderling

(tijdelijk) het eerste uur. Dominique Baars

blijft wel lesgeven aan de acroselectie).

de kinderen tijdens het jongerenkamp

verdeeld. Ook ontbreekt het ons nog aan

stopte omdat zij is verhuisd naar Tilburg.

een nieuwe penningmeester. Wij mogen

Haar lessen zijn overgenomen door Joana

Opleidingen

Er vond dit jaar ook een ouderenkamp

in onze handjes knijpen dat Clasineke

Ferrari die wij al kennen als trainer. Ook

Shanna van Steensel van der Aa behaalde

plaats. In november reisde daarom een grote

Groenendijk (voormalig penningmeester)

Mandy de Heus stopte. Voor haar lessen is

haar KSS3 diploma. Jitta Vroonhof (assistent)

groep af naar Delft voor een weekend met

bereid is om nog steeds de financiën van de

een ‘duofunctie’ gecreëerd die gedeeltelijk

rondde haar KSS2 opleiding af. Hantzen

veel leuke activiteiten. Het sinterklaasfeest

vereniging te beheren.

wordt ingevuld door Suzanne Ekhart. De

Duinstra (bestuurslid en jurylid) breidde

bleef dit jaar achterwege. Het aantal

andere helft werd tijdelijk opgevangen door

haar juryvaardigheden uit en behaalde een

deelnemers aan deze activiteit liep de

Dit jaar zal Joop van Raaij na 25 (!) jaar zijn

Shanna van Steensel van der Aa, maar het

TD2-brevet.

afgelopen jaren terug en het ontbrak de

taak als bestuurslid neerleggen. Zijn taken

lijkt er op dat daar nu een nieuwe trainer

zullen grotendeels worden waargenomen

voor is gevonden. Vera Geling gaf aan niet

Activiteiten

te organiseren. Wel werd voor 4 januari 2020

door Robbert den Uijl die vorig jaar al tot

meer iedere week het damesuur te willen

Hoewel het lastig is om nieuwe trainers

een geslaagde Fratdag georganiseerd met

het bestuur is toegetreden als algemeen

geven, waardoor er nu onderling door

te vinden, lopen de lessen wel goed. Er is

turnen, acro en freerunning. Deze dag werd

bestuurslid. Ook Hantzen Duinstra zal dit

verschillende dames wordt gerouleerd.

veel animo voor turnen bij onze vereniging

afgesloten met een nieuwjaarsborrel.

jaar aftreden. Wij hebben momenteel nog

gekampeerd in safaritenten in Beekbergen.

vereniging aan capaciteit om deze activiteit

en sommige lessen hebben dan ook een

geen nieuwe bestuursleden gevonden die

Bij de acro zijn ook de nodige wisselingen

wachtlijst. Ook de acrodemogroep en

Burgerlijke stand

ons het aankomende jaar kunnen komen

geweest. Jaimy Rademakers heeft zich

acrorecreatielessen zijn – met dank aan

In oktober is Mariëlle van der Meer

versterken, maar hebben wel een aantal

opgeworpen als hoofdtrainer van de

de inzet van de trainers – in korte tijd flink

(bestuurslid) bevallen van een zoon. Ook

potentiële kandidaten op het oog.

acroselectie. Inmiddels kunnen we

gegroeid. Bij de acrodemogroep is het

Mirjam Koning (voormalig trainer) beviel

ook Sascha Witvoet en Lin de Goeij tot

zelfs mogelijk dat kinderen samen met

afgelopen jaar van een zoon.

Trainerszaken

onze acrotrainers rekenen. Helaas is Lin

hun ouders trainen en kunstjes doen;

Door de vele trainerswisselingen was het

momenteel vanwege stage al even niet

een ontzettend leuke combinatie. Verder

Met vriendelijke groet,

een druk jaar voor de lesroostercommissie.

meer in de gelegenheid training te geven.

kunnen we dankzij Jolanda van der Linden

Marina Luijkx

Daarnaast is Melissa Beekhof het acroteam

nog steeds special turnen aanbieden.

2e penningmeester

tijdelijk komen versterken, aangezien

Special turnen richt zich op de motorische

Natascha Baars stopte na 7 jaar met

8
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Jaarverslag acrogym 2019
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!
Eerste plaatsingswedstrijd – 9 en 10
februari
De eerste plaatsingswedstrijd was
een spannend moment voor alle
meiden, maar zeker ook voor de
nieuwe trainers. De sporters draaien
een goede wedstrijd! Floortje, Pam en
Barbara behalen een eerste plaats in
10

het D-junior niveau. Anna en Jildau
worden derde in de E-senior en Lotte
en Jonneke behalen een tweede plaats
in de categorie E-instap. Maar ook de
andere teams laten mooie en goede
oefeningen zien!
Onderlinge wedstrijden – 17 maart
2019
Dit keer weer een grote onderlinge
wedstrijd in Galgenwaard! Een mooie
gelegenheid om de oefeningen te laten
zien voor veel (thuis)publiek!
E niveau: Jildau en Anna worden eerste
en winnen de wisselbeker
D niveau: Hester, Mirjam en Rhona
worden eerste
C niveau: Judith en Gabi worden eerste

het eind van het wedstrijdseizoen.
Ook dit jaar waren er weer succesvolle
wedstrijden voor onze teams! Judith
en Gabi gingen een mooie uitdaging
aan door in te schrijven op een hoger
niveau. En met succes! Zij werden
eerste met zowel de balans, als de
tempo oefening in het B-senioren
niveau. Barbara, Pam en Floortje
wisten een eerste plek te behalen in
het D-junior niveau. Jonneke en Lotte
werden tweede in de E-instap en
gelegenheidsteam Antje, Emmie en
Anna wisten een mooie derde plek te
behalen in de categorie E-senioren.
Loes en Julé hoorden in de ochtend dat
zij helaas niet deel konden nemen door

een zieke teamgenoot. Maar door snel
schakelen hebben zij een duo-oefening
gedraaid met een 8 als artistieke score!
Een mooie, gezellige en succesvolle
afsluiting van ons wedstrijdseizoen!
BOAC – 24 november (open
wedstrijd)
Ook dit jaar hebben we met twee
teams deelgenomen aan de BOAC, een
internationale wedstrijd in Breda. De
wedstrijd is erg vroeg in het seizoen
en zo een mooi moment om de
oefeningen te testen. Naast een leuke
wedstrijd dus ook erg waardevol voor
de sporters en trainers.

Tweede plaatsingswedstrijd – 6 en 7
april 2019
De tweede plaatsingswedstrijd vond
dit jaar plaats in ons eigen Utrecht!
Extra veel bekenden op de tribune dus!
De teams draaien allemaal goede en
stabiele oefeningen. Jonneke en Lotte
behalen een derde plaats en Barbara,
Pam en Floortje worden eerste.
OKWN – 15 en 16 juni (open
wedstrijd)
De OKWN is een open wedstrijd aan

Acro demo tijdens onderlinge wedstrijden februari 2020
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Jaarverslag turnen 2019
Onderlinge wedstrijden op 17 maart 2019
De onderlinge wedstrijden waren op 17 maart 2019, dit was de eerste wedstrijd van
het jaar. In totaal deden er 154 turndeelnemers mee in Galgenwaard om daar hun
oefeningen te laten zien. En dat deden ze goed!
De Jan de Jagerbeker ging naar Theyke Remmelink
De overige prijzen gingen naar:

Springwedstrijden op 2 november 2019
Dit jaar reisden 5 groepen van Fraternitas (Fraternitas 1 t/m 5) af naar Oudewater
voor de springwedstrijden. Er werd ontzettend goed gepresteerd, want met bekers
ging Fraternitas weer naar huis!
Junior E
Minitramp:
Lange Mat:

2e plek: Fraternitas 1
1e plek: Fraternitas 1

Pupil E
Minitramp:

2e Plek: Fraternitas 3

Jeugd E
Minitramp:
Lange Mat:

3e plek: Fraternitas 4
3e plek: Fraternitas 4

Fratlied

Individuele recreantendag op 25 mei 2019
Aan de recreantenwedstrijd hebben 68 leden meegedaan. In totaal zijn er 7
medailles dubbel en dwars verdiend. De volgende turnsters zijn in de prijzen
gevallen:
12

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.
13

Jaarverslag penningmeester
Baten
Contributies
Donaties
Adverteerders
Wedstrijden inschrijfgeld
Deelnemersgeld kampen
Subsidie gemeente
Grote Club Actie
Opbrengst verkoop kleding
Rente
Overige baten
Lasten
TC vergoedingen
TC Reis- en verblijfkosten
TC Trainingen/Cursussen
TC Algemene kosten
Zaalhuur
Huur vergaderruimte
Feesten
Kampen
Jongerenactiviteiten
Assistentendag
Presentjes
Administratiekosten derden
Toestellen
Wedstrijden
Kosten uitvoering
Fratblad
Drukwerk algemeen
Abonnementen/Contributies
Afschrijving dubieuze debiteuren
Afschrijvingen
Overige algemene kosten
Bankkosten e.d.
Resultaat
(Baten -/- Lasten)

Begroting
2019

Exploitatie
2019

Exploitatie
2018

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

€
82.636
254
0
110
4.420
0
298
-1.182
17
40
86.593

€

€
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

€
16.269
1.027
395
17
32.155
1.038
2.140
5.291
0
332
995
5.951
158
1.276
319
2.752
45
12.060
0
2.066
1.227
727
86.239

€

-2.250

354

31-12-2019

31-12-2018

4.053
787
806
75.357
81.003

6.119
787
2.294
71.133
80.333

Begroting
2020

raming
2021

82.401
15.600
580
-672
0
0
1.027
-12
36
70
99.030

€
85.000
300
400
500
1.500
0
2.000
0
0
0
89.700

€
85.000
250
300
100
3.500
1.200
1.000
0
0
0
91.350

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

€
22.000
100
500
100
28.000
1.500
1.500
1.000
500
150
1.000
6.000
500
1.500
0
3.500
0
13.000
0
2.000
1.000
800
84.650

€
20.000
1.000
1.000
100
33.000
1.000
2.000
3.000
500
150
1.000
6.000
500
1.800
0
3.000
0
13.000
0
2.000
1.000
800
90.850

-50.651

5.050

500

31-12-2019

31-12-2018

60 jaar lid
Cees Casteleijn 60 jaar lid
In 2019 was Cees Casteleijn 60 jaar lid
van onze vereniging. Helaas was hij op
de JAV verhinderd de daarbij behorende
huldigingen in ontvangst te nemen.
Op 23 januari 2020 heeft het bestuur deze omissie goed gemaakt en thuis bij Cees
het speldje van de bond en het cadeau van Fraternitas overhandigd.
Het bestuur waardeert het bijzonder dat er altijd een beroep gedaan kan worden
op zijn inzet , kennis en kunde en hoopt dat er nog vele jubilea zullen volgen.
Clasineke Groenendijk, penningmeester a.i.
Zestig jaar?!
Geheel en al verrast was ik toen Clasineke mij belde voor een afspraakje bij mij
thuis. Het bleek namelijk dat ik 60 jaar lid ben van Fraternitas! Verrast omdat ik er al
lang niet meer bij stil heb gestaan.
Verrast omdat ik me nog niet eens 60 voel.
Verrast omdat deze geweldige vereniging, die al twee keer zo lang bestaat, hier zo
zorgvuldig aandacht aan schenkt.
Verrast met een cadeau en een speldje
van het KNGU.

Balans

Materiële vaste activa
Voorraad kleding
Overlopende activa
Liquide middelen

€

€

Vermogen
Reserve lustrum
Overige passiva
Resultaat boekja

€
77.527
0
3.122
354
81.003

Het was die avond reuze gezellig met
Clasineke en ik ben weer aardig op
de hoogte van het wel en wee van de
vereniging.
Veel dank en “Lang leve Fraternitas en
hun leden”.

€
91.530
37.455
2.000
-50.652
80.333

Hartelijke groet, Cees Casteleijn
Cees tijdens de uitvoering van het 90-jarig
bestaan
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Agenda
April 2020
4 april		
4-5 april		
12 en 13 april
16 april		
18 april		

Acro wedstrijd 8 februari 2020
Turnen 6e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort
Acro plaatsingswedstrijd 2 Wormer
Pasen, geen les
Algemene Ledenvergadering
Turnen regiokampioenschap divisie 4 en 5

Meivakantie 26 april t/m 5 mei
Mei 2020
2 en 3 mei
21 mei		

Halve finale acro in Oss
Hemelvaartsdag, geen les

Juni 2020
1 juni		
6 juni		
6 juni		
13 juni		
13 en 14 juni

Pinksteren, geen les
Individuele recreantendag
Nederlandse kampioenschap acro in Oss
Inleveren kopij Fratblad 2020-02 (kopij@fraternitas.nl)
OKWN (acro) in Beverwijk

Zomervakantie 12 juli t/m 30 augustus

Succesvolle aftrap van het acro
wedstrijd seizoen!
Op zaterdag 8 februari vond de eerste
acrowedstrijd van het seizoen plaats.
Voor de sporters, trainers én ouders
een lange, spannende, maar vooral erg
leuke dag!
In de ochtend mochten onze
D-senioren teams hun oefeningen laten
zien. Een aantal elementen gingen
helaas wat minder, maar verder hebben
we goede oefeningen gezien en weten
we waar we aan moeten werken om
voor de volgende wedstrijd nog een
aantal stappen te zetten!
In de middag was het de beurt aan Gabi
en Lotte. Met hun vrolijke oefening op
muziek van Abba wisten zij een hele
mooie derde plek te behalen! Heel goed
gedaan!

Daarna was de beurt aan onze zes
E-teams. Voor een aantal meiden
was dit de eerste wedstrijd, dus extra
spannend. Maar wat heeft iedereen
het goed gedaan! Alle meiden hebben
gestraald op de vloer en laten zien wat
ze kunnen. Dit leverde mooie scores op!
We zijn dan ook supertrots op al onze
teams. Iedereen heeft geknald op de
wedstrijdvloer en elkaar aangemoedigd.
Op naar de volgende wedstrijd!
Jaimy

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WAARSCHUWING

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.
16
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Onderlinge wedstrijden 2020
Uitslagen onderlinge wedstrijden

Zaterdag 15 februari was het weer zo ver:

zijn weer mee!! Het is bijna tijd, de eerste

De Onderlinge Wedstrijden van Fraternitas.

deelnemers zijn er al en staan te wachten in

Uitslagen onderlinge wedstrijd 15 februari 2020

Wat was het een leuke en spannende dag,

de gang.

Categorie

Niveau

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Kabouters

5

Rosalie Kreule

Nina van Dierendonck

Sophie Cremers

Kabouter

4

Pre-instap

4

Noor Bertoen
Isabella Brannan

Evi Zhuang
Roos Flink

Evelien van Leeuwen
Noor Koemans

maar bovenal wat heeft iedereen het super

Ronde 1

4e plaats

goed gedaan! En met iedereen bedoel ik

Het wordt tijd dat ik naar de gang ga om

Pre-instap

5

Mytrhe Quist

Sanne Boogaard

Lena Geerse

niet alleen de deelnemers, want achter de

mijn meisjes op te vangen en op te stellen.

Pre-instap

3

Nina Schukker

Rosella Nijs

Leine van Zijl

schermen en op de wedstrijdvloer hebben

Maar ik sta op de wedstrijd met twee (nou

Ronde 2
Categorie

Niveau

1e plaats

2e plaats

3e plaats

een hoop vrijwilligers deze dag mede

misschien wel met meer) petten op: Zowel

Pupil 2/Jeugd 1

2

Suus van Rossem

Chrystal Zhuang

Mila Gligoor

Pupil 2/Jeugd 1

3

Daphne Kok

Lara Thijssen

Noellie de Groot

mogelijk gemaakt.

als trainer als organisatie. Ik ben niet zo

Instap/pupil 1

1/2

Hanna Berlijn

Blanka Soos

Berber de Haan

Als trainer zit ik ook in de

goed om alles los te laten en wil alles goed

Instap

4

Lisa Bloemberg

Feline van Bossum

Jasmijn Bondrup

wedstrijdcommissie. Voor de kerst zijn we

geregeld hebben. Dus stiekem is zo’n

Categorie

Niveau

1e plaats

2e plaats

3e plaats

4e plaats

5e plaats

al begonnen met de eerste vergadering en

wedstrijddag ook voor mij spannend. Gaat

Instap

3

Eef ten Haaf

Sammie Jasmijn Stuit

Una van Melle

Eline Prummel

Josephine Sof

Pupil I

4

Sanna Vink

Amélie den Besten

de voorbereidingen, zoals het versturen van

alles wel goed? Na de laatste dingen te

Pupil I

3

Feline van Zijl

Sophia Xu

Deirdre Bader

tess koelemij

Dieke Heerschop

een brief om deelnemers uit te nodigen.

hebben geregeld, gauw naar de gang. De

Categorie

Niveau

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Alles moet geregeld: Van brieven en een

wedstrijd kan beginnen!! We beginnen met

Jeugd/Junior

Keuze

Myrthe Oostveen

Hanna Davies

wedstrijdindeling, tot eten en drinken

de allerjongsten. Voor de meesten daarvan

Senior

E

Joana Ferrari

Nienke Trossel
Shanna van Steensel
van der Aa

Plus-uur

D3

Trijn Holwerda

Iris Kok

Emilie Nouta

voor de jury en vrijwilligers. Maar ook

hun eerste wedstrijd. Wauw, wat sta je dan

de toestellen moeten aanwezig zijn. Die

in een grote zaal en ook nog met publiek!

De Jan de Jagerbeker, dit is een wisselbeker die naar de deelnemer gaat met het hoogste

worden de middag/avond van te voren al

Spannend! Maar wat hebben ze het goed

aantal punten van alle deelnemers in de uitvoering, is dit jaar gewonnen door :

gehaald uit de verschillende zalen zodat

gedaan, deze meiden. En natuurlijk ook de

Lara Thijssen

we op de wedstrijddag genoeg toestellen

meiden van de volgende rondes. Allemaal

hebben om in twee banen te werken.

kanjers die het super goed gedaan hebben.

Ronde 3

Lamar Mohamed

Ronde 4

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

En ja, natuurlijk zie ik ook ruimte voor
De ochtend van de wedstrijd gaat de wekker

verbeteringen. Dus dat nemen we mee

bij de trainers en de rest van de vrijwilligers

terug naar de gymzaal om te oefenen!

erg vroeg, al was de starttijd voor ons best
vriendelijk, we zijn wel eens eerder gestart!

Maar wat was het een leuke en gezellige

Ruim een uur voordat de eerste deelnemers

wedstrijddag. Met veel bekende gezichten

zich zouden melden gaan we van start. De

tussen de vrijwilligers, maar ook veel nieuwe

vrachtwagen wordt leeg gehaald en de

gezichten waar we heel blij mee zijn. Want

toestellen worden op hun plek gezet. Ook

de vereniging draait op onze vrijwilligers!

de wedstrijdtafel met de geluidsinstallatie

Dank allemaal en tot de volgende wedstrijd!!

en de jurytafeltjes worden in de zaal
geplaatst. Zelfs de blauwe tafelkleedjes
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Vanuit de acro groep

‘Toen alles makkelijk was, waren we klaar voor de show’
Een mond: omdat je moet zeggen wat
je bedoelt
Oren: om te snappen wat de anderen
zeggen

Hoi allemaal!
Wij zijn Lot (9) en Danique (19) en zijn
dit seizoen overgestapt van ritmische
gymnastiek naar acrogym. Best een grote
en spannende stap, maar wat zijn wij blij dat
we deze stap gemaakt hebben! We hebben
onze eerste twee wedstrijden achter de
rug en zijn heel trots op wat we tot nu toe
hebben neergezet. We werken graag hard
al zijn we ook altijd in voor wat gezelligheid.
Gelukkig is daar altijd wel even ruimte voor
in de training. Wij willen al onze trainsters
heel erg bedanken voor de top trainingen

triljard mensen op de tribune. Heeeeeel
veel. Het was fijn dat ze naar ons keken.”

Als je gaat trainen en je hebt nog geen
spierballen, vraag het eerst aan je
ouders. Dan kun je waarschijnlijk al wel
wat kunstjes en dan ga je op les steeds
meer oefenen en oefenen en oefenen
en oefenen totdat de show komt. En
dan doe je de show. Dat heb ik ook
gedaan.”

en een hele boel gezelligheid tot nu toe! Op
naar nog veel meer jaren acro!
Lot en Danique

Interview
Vera van Egmond (5 jaar, acrogym)
“De zaal waar we de show gaven op 15
februari was heel groot. Ietsje groter
dan die in Zuilen waar we oefenen. Hier
hadden we een hele lange dikke rode
stuitermat. Er waren ook jury’s. En de
muziek stond heel hard.”
Ik voelde trillingen en spanning
“Ik zag matten. Ik voelde allemaal
trillingen en spanning toen ik naar
binnen liep. Er waren banken, Daar
20

moesten de meiden van de acroselectiegroep op zitten om naar onze
show te kijken.
We moesten eerst twee rondjes rennen
en daarna gingen we oefenen, vooral
het bokkie springen. En daarna gingen
we de echte demo doen.”
Indrukwekkend
“Ik vond alles heel moeilijk aan het
begin, in september. Maar toen het
makkelijk was, waren we klaar voor de
show. Er zaten denk ik wel 100 duizend

Zo gek ...
“Wat ik heel gek vond was dat mijn
vriendje Micha niet op tijd kwam. Toen
hij binnenkwam, was onze show net
afgelopen. Dat kwam omdat we eerder
moesten starten. Dat vond ik wel heel
jammer… Ik heb hem gelijk de video
laten zien die papa van onze show had
gefilmd.”

Meedoen?
Misschien lijkt acrogym je ook wel
leuk en ben je stoer genoeg om het
uit te proberen. Kom dan eens een les
meedoen op zaterdag van 9-10 uur
(6-14 jaar, meisjes en jongens) of op
dinsdag van 18:30-20:15 (kinderen en
volwassenen). Meld je aan via wilma@
fraternitas.nl
Tot gauw!

“Goed gedaan”
“Toen ik klaar was, ging ik op de tribune.
Veel mensen zeiden: “Goed gedaan!”. De
meeste mensen kende ik niet.
Ik was heel trots omdat we het heel
goed hadden gedaan.”
Dit heb je nodig voor acrogym:
Matten, Mensen en Sterke spieren
Niet bang zijn
21

Sponsorkliks
SponsorKliks – wil jij ook GRATIS onze vereniging sponsoren?

Assistentendag
Zaterdag 25 januari hadden we Assistentendag. We begonnen met een uitleg over
wat er allemaal belangrijk is als je assistent bent. Daarna kregen we een shirt omdat
het belangrijk is om op te vallen als assistent. De groep werd in tweeën gesplitst
waarbij de eerste groep begon bij de brug en de andere bij de balk. Hier ging
iemand bijvoorbeeld ophurken en dan werd je geleerd hoe je dat moet opvangen.
Dat mochten we toen op elkaar uitproberen. Door expres fouten te maken leerden
we vangen als iemand het verkeerd doet.
We vonden het een erg leuke en leerzame
dag!
Van Miki, Hannah, Feline en Emmie.

Dat kan met SponsorKliks! Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren
aan Fraternitas, zonder dat het jou een cent extra kost.
Koop je wel eens online, zoals een pizza via Thuisbezorgd.nl, een cadeautje op Bol.
com of een vakantie via Booking.com?
Doe dit dan voortaan via www.sponsorkliks.com en vul Fraternitas Utrecht in.
Via deze pagina kom je bij ruim 300 winkels waar je jouw bestelling kunt plaatsen.
Je betaalt exact hetzelfde, maar Fraternitas ontvangt over jouw bestelling een
commissie.
Onder andere CoolBlue, Bol.com, Booking.com, Mediamarkt.
nl, Ah.nl, Thuisbezorgd.nl en Klm.com nemen deel aan
SponsorKliks.
Wil je Fraternitas dus GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor
dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKliks pagina van
Fraternitas. Voor jou een kleine moeite, voor onze vereniging directe inkomsten.
Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen dit zouden
doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die Fraternitas een warm hart
toedragen.
Alvast bedankt namens Fraternitas!

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Kopij Fratblad
Heb je kopij voor ons clubblad?
Lever het voor 13 juni 2020 aan
via kopij@Fraternitas.nl
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Impressie Fratdag 4 januari 2020

Nieuwe leden
Elin Algan

Freya Erkens

Sophia Makrini

Evi Bakker

Phane van Es

Ambar Marissou

Kaatje Bakker

Juliette van Exter

Lena Marseille

Safa Benchdor

Guusje van Geldorp

Loeka Mulleneers

Roos de Boer

Pitrie de Geus

Anne de Meij

Mare Bokkers

Dirk Gideonse

Rosa Numann

Hester Bottema-Vonk

Amber Gottschalk

Hind Ouakili

Samar Bouaissa

Carmen van der Graaf

Yara Post

Isabella Brannan

Flo de Graaf

Amy Rondagh

Cherise van Breet

Loren de Haas

Asma Sahraoui

Nora van der Brug

Elliana Hagenaars

Blanka Soos

Babette van der Burg

Doesjka van Heerd

Lara Thijssen

Eeke Dekker

Casper Hoogendoorn

Femke van Tongeren

Carlijn Dieben

Mila Huijbers

Sanne Tukker

Saar van Driel

Morgane Huijnink

Rik Vegter

Eline Driessen

Safi Ibrahim

Bente van Wijk

Janne Drost

Meryem Kharroubi

Anna Willemsen

Syena Elias

Rosalie Kreule

Femy Erkens

Roos van Leeuwen

Geboorte
Op 26 febrruari is Mart de Beer geboren.
Zijn ouders zijn Marina Luijkx
(bestuurslid) en Jaco de Beer.
Marina en Jaco, van harte gefeliciteerd!
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Kledingverkoop

Contributrie per 1 januari 2020

De turnpakjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.tt-gymnastics.nl).

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

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

De contributie voor 1 uur les per week bedraagt € 40,00 per kwartaal. Daar komt dan nog de

openingstijden op de site van TT-Gymnastics.

Bondscontributie van de KNGU bij.

De jongenskleding (turnsinglet met de witte korte broek) kan alleen bij Fraternitas gekocht

Uitleg over de contributies

worden, dus niet bij TT-Gymnastics. Mail voor de jongenskleding naar brigyt@fraternitas.nl.

-

De contributie wordt per kwartaal berekend en geheven.

-

De contributie bestaat uit een basisbedrag en een bedrag per
kwartier dat er getraind wordt en daarnaast de bondscontributie.

Prijzen

128 t/m 164

S t/m L

-

De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid.

Turnpakje (meisjes)

€ 40

€ 42,50

-

Bedrag per kwartier is € 6,25 voor elk lid.

Turnlegging (meisjes)

€ 18

€ 19,50

Turnsinglet (jongens)

€ 10

€ 10

Bondscontributie:

Korte broek (jongens)

€ 10

€ 10

De bondscontributie wordt per kwartaal met de gewone contributie geïnd. Dit is € 5,65 per

Turnsinglet + korte broek samen

€ 17,50

€ 17,50

kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 6,85 voor leden vanaf 16 jaar.
Inschrijfgeld € 7,50
Inschrijfgeld wordt (eenmalig) bij inschrijving als nieuw lid betaald bij de eerste te betalen

Trainingen

contributie.

Voor de trainingen zijn geen speciale
kledingseisen. Je moet wel sport kleding

Incasso

dragen waarin je goed kan bewegen, zonder

Indien een lid per factuur wil betalen worden € 2,50 administratiekosten in rekening

ritsen en knopen. Het schoeisel mag niet

gebracht.

buiten zijn gedragen en moet een stroeve
zool hebben. Lange haren moeten vast en

U-pas

geen sieraden dragen.

Fraternitas biedt korting voor U-pashouders. Kijk voor de huidige regeling op de website.

Wedstrijden

Berekenen van de contributie

Tijdens wedstrijden moet het Fraternitas

Dat kan met het excelbestand wat wij hiervoor hebben gemaakt. Dit staat op de website:

turnpakje gedragen worden (zoals hiernaast

www.fraternitas.nl.

op de foto staat).
Als je turnschoentjes draagt moeten die wit

Vragen over de contributie

zijn, met helemaal witte sokken.

Zijn er toch nog vragen, stuur deze dan naar Marina Luijkx
via marina@fraternitas.nl.
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Adreslijst

Lidmaatschap beëindigen

Bestuur

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 opzeggen
met dien verstande dat er een maand opzegtermijn geldt (dat wil zeggen dat er voor 30
november opgezegd dient te zijn ingaande 1 januari).

OPZEGGEN OP LES IS NIET MOGELIJK
ALLEEN SCHRIFTELIJK, MINSTENS ÉÉN MAAND VOORUIT

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		
Mariëlle van der Meer		
Hantzen Duinstra		
Robbert den Uijl		

joop@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl
hantzen@fraternitas.nl
robbert@fraternitas.nl

Trainers

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

Er is weer ruimte om te

Ruimadverteren
25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
GROOT
Maar ook iets kleiner….

Voorzitter
Elsemiek Versteegt		

elsemiek@fraternitas.nl

Leden
Antje van Oostveen		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Irene Rademaker		
Jaimy Rademakers		
Jildau Haberkiewics		
Joana Ferrari		
Jolanda van der Linden		
Lenny de Heus 		
Lin Goey		
Qvinny Leemans		
Sascha Witvoet		
Shanna van Steensel v/d Aa		
Suzanne Ekhart		
Vera Geling		
Wilma Kaptein		

antje@fraternitas.nl		
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
irene@fraternitas.nl
jaimy@fraternitas.nl
jildau@fraternitas.nl
joana@fraternitas.nl
jolandavdl@gmail.com
lenny@fraternitas.nl
lin@fraternitas.nl
qvinny@fraternitas.nl
sascha@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
suzanne@fraternitas.nl
vera@fraternitas.nl
wilma@fraternitas.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Irene Meertens		

Ledenadministratie

Ria van Raaij		
		

irene@fraternitas.nl

ledenadministratie@fraternitas.nl
(030) 243 66 42

Redactie Fratblad				kopij@fraternitas.nl		
Facebook		socialmedia@fraternitas.nl
Website (www.fraternitas.nl)		 webmaster@fraternitas.nl

Interesse?
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Neem contact op met Fraternitas:
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Rooster maart 2020
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

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

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

Dinsdag:
16.00 - 16.45 uur
Club-Extra 4 - 9 jaar

Eddy Yarally

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)		

16.45 - 17.30 uur

Donderdag:
16.45-17.45 uur
17.45-18.45 uur
18.45-19.45 uur
Vrijdag:
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

meisjes 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 10 jaar

Joana Ferrari
Joana Ferrari

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

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

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Nolenslaan 33
Maandag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur
19.45 - 20.45 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 7 - 9 jaar
meisjes vanaf 9 jaar
conditieles (dames) 35-85 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
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

Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
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19.15 - 20.15 uur
Woensdag:
18.00 - 20.00 uur

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

Jildau Haberkiewicz en Sascha Witvoet

special turnen voor kinderen
met een verstandelijke beperking
jongens/meisjes 4-12 jaar
meisjes 6 - 8 jaar

Jolanda van der Linden

Jolanda van der Linden (let op: geen 		
mogelijkheid voor deelname aan wedstrijden)

18.30 - 19.15 uur
Woensdag:
16.45 – 17.45 uur
17.45 – 18.45 uur

acro selectie
vanaf 7/8 jaar

Zaterdag:
09.00 - 10.00 uur
09.30 - 13.00 uur

acro recreatie + wedstrijd
vanaf 6 jaar
acrodemo vanaf 8 jaar

Antje van Oostveen

acro selectie
vanaf 7/8 jaar

Jaimy Rademakers

acro recreatie 6 - 14 jaar
acro selectie vanaf 7/8 jaar

Wilma Kaptein en Iris van Riet Paap
Jaimy Rademakers en Irene Rademaker

Qvinny Leemans

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

Zondag:
14.00 - 15.30 uur
plusuur (alleen geselecteerden)
		

Shanna van Steensel van der Aa
en Joana Ferrari

31

Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

