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Hans Delissen
Secretaris
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Penningmeester
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REDACTIE
Ina Keuper
Ati Dijk - eindredactie
Carlien den Uijl - opmaak
Foto op de voorpagina:
Sacha leest het Fratblad

Van de voorzitter
De vakantie zit er al weer een maand op. De meesten van
ons hebben kunnen ontdekken hoe mooi Nederland is.
Een enkeling is toch afgereisd naar een Europees land met
code geel. In juli kon dat nog, maar in de loop van juli en
augustus bleek dat het in de landen om ons heen code
geel veranderde in code oranje. En ook in ons land gaat het niet goed. Jammer, heel
jammer.
Want vanaf maart hebben we reikhalzend naar het nieuwe seizoen uitgekeken, weer
lekker terug in de zaal. De voorbereidingen op de onderlinge en andere wedstrijden.
Nu zijn we nog geen maand bezig en het virus steekt weer de kop op. De gemeente
vraagt de besturen van sportverenigingen zelf protocollen op te stellen en nog erger,
een nieuwe lockdown dreigt (Red: dit is eind september geschreven).
Helaas kunnen we niet in een glazen bol kijken en hebben op dit moment geen
idee welke kant het opgaat. Krijgen we het virus onder controle of dreigt er toch die
tweede golf? Ik ben van de positieven. Dat moet ook wel in deze tijd. Want bij de
pakken neerzitten is geen optie. We gaan dus gewoon door totdat we door de lokale
of nationale overheid worden teruggefloten.
Ik kan weinig positieve effecten bedenken die het virus heeft opgeleverd. Het
begrip voor de maatregelen die in maart werden getroffen en de solidariteit is op dit
moment ver te zoeken. We hebben groeperingen als Viruswaanzin, complotdenkers
die het virus in twijfel trekken. En ook Femke Louise doet niet meer mee ondanks dat
ze veel respect heeft voor corona.
Het virus is helaas de wereld nog niet uit. Daarom wens ik een ieder een coronavrij en
een heel mooi sportjaar.
Hans Delissen
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Agenda
Oktober 2020
31 Oktober

Groepsspringwedstrijden D-E recreatie

Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober
November 2020
14 november
20-22 november
21 november
23 november

1e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
BOAC in Breda (acro)
Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
Grote Clubactie eind (sluiting invoer lotenkopers)

Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari

Februari 2021
6 februari
6-7 februari
13 februari

Fratdag voor leden en vrijwilligers + nieuwjaarsborrel
OZAC in Zierikzee (acro)
3e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*

4e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
Acro plaatsingswedstrijd 1 niveau ABCDE Wormer
5e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari
Maart 2021
6 maart		
13 maart
20 maart
20-21 maart
4

Pasen, geen les
Algemene Ledenvergadering
Regiokampioenschap divisie 6 en D3 Amersfoort
Acro ½ finale niveau C
Koningsdag, geen les

Meivakantie 24 april t/m 9 mei

December 2020
12 december
2e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*

Januari 2021
3 januari
9-10 januari
23 januari

Arpil 2021
5 april		
15 april		
24 april		
24-25 april
27 april		

Onderlinge Wedstrijden Fraternitas, Galgenwaard
6e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
7 e voorwedstrijd 4e, 5e, 6e divisie + D1-D3 Amersfoort*
Acro plaatsingswedstrijd 2 niveau ABCDE Wormer

Mei 2021
5 mei		
13 mei		
15-16 mei
24 mei		

Bevrijdingsdag, geen les
Hemelvaartsdag, geen les
Acro ½ finale niveau DE
Pinksteren, geen les

Juni 2021
5 juni		
5 juni		
12 juni		
12-13 juni
19 of 26 juni
26-27 juni

Individuele recreantenwedstrijd Amersfoort
Acro NK niveau DE
Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)
Acro OKWN niveau ABCDE Beverwijk
Rayondag toestelfinale in Amersfoort (4e t/m 7e divisie)
Acro NK niveau C

JuLi 2021
10 juli		

Lunch trainers, vrijwilligers en bestuur

Zomervakantie 10 juli t/m/ 22 augustus

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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.
5

Besturen in Coronatijd
Wat is er allemaal gebeurt? Van het ene
op het andere moment mochten wij
geen les meer geven. Heel Nederland
op slot drie weken. Vervelend, maar
wel duidelijk voor iedereen. Daarna
persconferentie na persconferentie.
Hoera, maatregelen worden versoepeld!
Maar wat betekent dat voor iedereen?
Voor ons zelf ? Voor de vereniging, de
trainers en de leden? Wat mag wel en
wat mag niet?
Alle sportverenigingen stelden dezelfde
vragen: Wat mogen we? Hoe doen we het
met de contributie, betalen we trainers
door? NOC-NSF stelde protocollen
op. De KNGU paste die aan voor onze
branche. En dan was er ook nog de
gemeente Utrecht. De verhuurder van
al onze locaties, maar eigenlijk van alle
locaties in de gemeente. Wat vinden zij
er van? Wat kunnen zij wel of niet voor
ons doen? Al met al een hele piramide
van stappen die wij als vereniging door
moesten voordat wij verantwoord weer
aan de slag mochten.
Het heeft iets langer geduurd dan wij
gehoopt hadden, maar met inzet van al
deze partijen is het gelukt om vanaf half
mei, buiten, weer wat aan te bieden. Wij
hebben met genoegen gezien dat heel
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veel leden hiervan gebruik gemaakt
hebben en dat iedereen blij was elkaar
weer te zien en weer tenminste iets
te kunnen doen. Het was jammer dat
we dit niet op meer tijden en plekken
konden aanbieden, maar wij waren
van meerdere partijen afhankelijk zoals
hierboven is aangegeven. De gemeente
Utrecht heeft tot en met 1 juli alle
binnensport locaties dicht gehouden.
Daarna hebben zij gefaseerd locaties
geopend. Dit heeft het bestuur doen
besluiten geen gebruik te maken van
deze mogelijkheid, omdat we dan voor
twee weken (daarna zomervakantie)
weer een heel andere operatie op
touw moesten zetten. Niet al onze
locaties werden immers vrijgegeven.
Nu na de zomervakantie alle locaties
weer voor ons beschikbaar zijn, zijn
we blij dat we weer “normaal” ons hele
lesprogramma kunnen aanbieden. Er
zijn nog wel wat regels, net als in de
hele maatschappij, maar die staan niet
meer in verhouding tot wat we allemaal
hebben doorgemaakt.
Wij hebben er voor gekozen, om
in het tweede kwartaal alleen de
bondscontributie (die wij ook moesten
betalen) en de basiscontributie te heffen.

Daarvan bent u op de hoogte gebracht
via de website en een nieuwsbrief.
Wij hebben daarvan de vaste lasten
betaald en de trainers doorbetaald.
Wij zijn ontzettend blij met de inzet en
flexibiliteit van die groep mensen!
Langs deze weg, willen wij graag
iedereen bedanken die zich vrijwillig
heeft ingezet om dit hele traject
mogelijk te maken. Bijzondere dank

aan de beheerder van het Wesley
Sneijdercomplex, die zo zijn best gedaan
heeft om ook niet-voetballers te laten
sporten. Ook bedanken wij de gemeente
Utrecht, die zijn uiterste best gedaan
heeft elke Utrechter zijn of haar sport te
laten beoefenen, al was het dan buiten.
Namens het bestuur,
Clasineke Groenendijk, penningmeester
a.i.

Fratblad
Het Fratblad wordt zelfs door de allerkleinsten ‘gelezen’.

Sacha (4-10-2019) zoon van
Mariëlle van der Meer

Mika (7-7-2018) zoon van
Sebastiaan Pos

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl
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Grote Club Actie
Bestuur in nood!

Ook dit jaar doet Fraternitas weer mee
aan de Grote Club Actie.

We willen nogmaals melden dat we een enorme krapte hebben binnen het bestuur
en na dit seizoen wordt die krapte nog groter door het vertrek van een van onze
bestuursleden. We hebben hard hulp nodig!
Met vier man in een bestuur (zonder secretaris of penningmeester!) wordt het
volbrengen van de taken met de banen en gezinnen die bestuursleden hebben een
onmogelijke uitdaging.
Denk daarom toch nog een keertje erover na of je iets voor onze vereniging kunt
doen, want we willen uiteraard allemaal dat iedereen lekker bij Fraternitas kan blijven
trainen! Het klinkt misschien cliché, maar vele handen maken licht werk.
Mail naar bestuur@fraternitas.nl.
We hopen op jullie reacties!

Afsluiting van vorig seizoen
Aan het begin van de zomervakantie hebben we een bijzonder seizoen afgesloten
met onze trainers, bestuursleden en vrijwilligers. Er waren heerlijke broodjes voor
de picknick, een aantal hadden kleedjes meegenomen voor op het gras en zelfs
de ijscoman kwam langs. Uiteraard alles op 1,5 meter afstand. Het was een mooie
opkomst en een heel gezellige middag! Vrijwilligers, trainers en bestuur bedankt
voor jullie inzet afgelopen seizoen. We gaan er ondanks alles hopelijk weer een mooi
nieuw seizoen van maken!

In verband met corona zijn er wel een
paar dingetjes waar we rekening mee
moeten houden. Daarom is er dit jaar
vanuit de organisatie van de Grote
Club Actie ervoor gekozen om de optie
‘verantwoord verkopen’ toe te voegen.
Leden hebben op hun verkoop boekje
een QR code staan waarmee de koper
wordt doorgestuurd naar de website van
de grote clubactie. Hier kunnen ze onze
vereniging CVLO Fraternitas selecteren
en loten kopen onder de naam van
Fraternitas. Op deze manier is er op
geen enkel moment contact tussen de
koper en de verkoper en kunnen ze
ruimschoots de voorgeschreven afstand
bewaren.
Samen met jullie gaan we ook dit jaar
weer voor een mooi bedrag! De loten
kosten 3 euro per stuk en daarvan gaat
80% (€2,40) direct naar de club! Het

geld dat hiermee opgebracht wordt,
gebruiken we om bijvoorbeeld nieuw
materiaal voor in de zalen te kopen,
maar ook om een uitvoering en andere
activiteiten te organiseren.
Ook dit jaar worden leden die veel loten
verkopen beloond met een prijsje van
Fraternitas zelf. Zo kunnen ze zelf sparen
voor een leuk uitje samen met hun
groepje of eigen materiaal in de zaal.
Is er nog niemand van Fraternitas bij
jou aan de deur geweest maar wil je
ons toch steunen? Dan kun je zelf ook
loten kopen op de website clubactie.
nl/lotkopen/. En je kunt er zelfs nog
hele mooie prijzen mee winnen! De
hoofdprijs is maar liefst €100.000.
Dus, zet hem op voor alle verkopers!
En voor alle kopers, bedankt voor het
steunen van Fraternitas!
Robbert den Uijl
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Even voorstellen:
Hi! Mijn naam is Danique Ultee, ik ben 20 jaar oud en woon in Benschop. Ik ben net
afgestudeerd verpleegkundige en werk bij ExpertCare. Sinds seizoen 2019-2020
ben ik zelf lid geworden van Fraternitas bij de acrogym selectie. Wat heb ik het daar
naar mijn zin! Hiervoor heb ik een langere tijd aan ritmische gymnastiek gedaan. Ik
stond daar 9 tot 10 uur per week in de gymzaal om zowel te trainen als les te geven.
Lesgeven deed ik op zowel selectie als recreatief niveau. Hierna heb ik mijn eigen
ritmische gym les opgestart in Benschop. Dat doe ik nu nog steeds met heel veel
plezier. Ook heb ik turnselectie en recreatielessen gegeven. Dit seizoen ben ik gestart
bij de acrogym recreatie op zaterdag. Een heel leuke uitdaging. Op naar een mooi
seizoen!

Wereld Gymnaestrada 2023
onderdeel laten zijn van de gymsport.
Saamhorigheid en sportverbroedering
ten top.
Amsterdam is in augustus 2023 het
toneel voor de Wereld Gymnaestrada.
Het is de derde keer dat de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)
dit event krijgt toegewezen.
Een uniek evenement in de stad
Amsterdam waarbij het niet gaat om
winnen, maar om het plezier en laten
zien van talent. Iedereen kan een week
lang genieten van sportdemonstraties
en optredens op diverse pleinen en
plekken in de stad en/of actief meedoen
aan uiteenlopende clinics.
Met maar liefst 20.000 atleten is de
Wereld Gymnaestrada op recreatief
niveau het grootste sportevenement
ter wereld, dat vierjaarlijks plaatsvindt.
Uit alle hoeken van de wereld komen
de deelnemers naar dit ongekende
spektakel.
Een breed spectrum aan sporten komt
voorbij: van rope skipping, rhönrad,
freerunning,
acrogym,
aerobics
tot gymnastiek en trampoline- en
groepsspringen. Het wedstrijdelement
is vervangen door show. Het gaat om
meedoen, plezier hebben en jong en oud
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In 2019 waren onze leden Ati Dijk, Jaimy
Rademakers, Janneke Peerdeman en
Jolanda van der Linden actief tijdens de
Gymnastraeda in Dornbirn in Oostenrijk.
Zij kunnen het jou echt aanraden om
te gaan. Jaimy is zelfs ambassadeur
geworden voor de Gymnastraeda 2023.

Ati, Jolanda, Jaimy en Janneke
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Algemene Leden Vergadering
De ALV (algemene leden vergadering)
die in april niet kon doorgaan was
uitgesteld naar 1 oktober. Dit keer kon
het gelukkig in aangepaste versie wel
plaatsvinden.
Maar wat was er allemaal anders?
- Alle stoelen stonden op gepaste
afstand, dus niet gezellig naast iemand
zitten;
- Enkele leden waren ‘digitaal’ aanwezig.
Zij konden mee vergaderen via Zoom;
- De speldjes voor een jubileum konden
niet worden opgespeld;
- We mochten het Fratlied niet zingen;
- De borrel na afloop mocht niet staand

Joop van Raaij werden benoemd tot lid
van verdienste.
gedronken worden, er werden diverse
kringen met stoelen gemaakt om zo
toch te kunnen na/bij praten.
Tijdens de ALV werden 3 jubilarissen
toegesproken. Dit waren Jonneke
Kuperus en Joop van Raaij, die beiden
25 jaar lid zijn. En Cor Schmöhl omdat hij
50 jaar lid is.

Het bestuur wordt nu toch echt veel te
klein. Na deze vergadering blijven nog
over: Hans Delissen (voorzitter), Marina
Luijkx (2e penningmeester), Mariëlle van
der Meer (coördinator vrijwilligers) en

Robbert den Uijl (algemeen bestuurslid).
Met 4 bestuursleden is het niet mogelijk
om zo’n grote vereniging te blijven
besturen. En zeker zonder secretaris en
penningmeester.
Wie oh wie wil het bestuur komen
versterken?

Sponsorkliks

Verder werd er afscheid genomen
van Joop van Raaij als bestuurslid,
gelukkig blijft hij wel aktief in de
wedstrijdcommissie.

SponsorKliks – wil jij ook GRATIS onze vereniging sponsoren?

Claudia de Groot, Janne Peerdeman en

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.

Dat kan met SponsorKliks! Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren
aan Fraternitas, zonder dat het jou een cent extra kost.

Onder andere CoolBlue, Bol.com, Booking.com, Mediamarkt.
nl, Ah.nl, Thuisbezorgd.nl en Klm.com nemen deel aan
SponsorKliks.

V.l.n.r. Cor Schmöhl, Jonneke Kuperus, Claudia de Groot, Janneke Peerdeman en
Joop van Raaij
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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!
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Acro teams 2020-2021
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Heb je kopij voor ons clubblad?
Lever het voor 22 november 2020 aan
via kopij@fraternitas.nl
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Nieuwe leden
Sanne van der Aa

Lara Huigen

Valeria Perez

Norah Bergmans

Frederique Kemp

Elisabeth Peterse

Carmen Bogaard

Fenna Klepper

Vita Raes

Jorinde Bon

Mariska Kolijn

Emma de Regt

Fay Boumans

Jet Lemaire

Emma Soos

Aimee Bijwaard

Jasmine Msellek

Alisa Tegel

Sam Eekhout

Janne van Noord

Carlotta Tempelman

Joella Elbersen

Suus van Noord

Brechje van Terwisga

Rubana Elias

Noor Nuijten

Angel van Veenendaal

Olivia van het Erve

Dagmar Overbeek

Fien Grondman

Lola Ovink

Lena Hamwijk

Sofia Pardo

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
Turnen in het corona tijdperk
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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).

Leden:
Robbert den Uijl		
Mariëlle van der Meer		
4 leden vacant

robbert@fraternitas.nl
marielle@fraternitas.nl

Trainers

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

Er is weer ruimte om te

Ruimadverteren
25 jaar ervaring
n….

DAT KAN
GROOT
Maar ook iets kleiner….

Interesse?
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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

Neem contact op met Fraternitas:

Voorzitter
Elsemiek Versteegt		

elsemiek@fraternitas.nl

Leden
Antje van Oostveen		
Danique Ultee		
Eddy van der Rijst		
Eddy Yarally		
Hanke van Geffen		
Iris van Riet Paap		
Jaimy Rademakers		
Jildau Haberkiewicz		
Joana Ferrari		
Lenny de Heus 		
Mariska Kolijn		
Nicky Corthals		
Qvinny Leemans		
Shanna van Steensel van der Aa		
Suzanne Ekhart		

antje@fraternitas.nl
danique@fraternitas.nl
eddy@fraternitas.nl
eddy.yarally@fraternitas.nl
hanke@fraternitas.nl
iris@fraternitas.nl
jaimy@fraternitas.nl
jildau@fraternitas.nl
joana@fraternitas.nl
lenny@fraternitas.nl
mariska@fraternitas.nl
nicky.corthals@fraternitas.nl
qvinny@fraternitas.nl
shanna@fraternitas.nl
suzanne@fraternitas.nl
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Rooster vanaf november 2020
Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 zaal 1

Teun de Jagerdreef 1

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

meisjes en jongens 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

Maandag:
19.30 - 20.30 uur

Woensdag
17.00 - 18.00 uur

Club-Extra/ jongens 4 - 9 jaar

Eddy Yarally

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)		
Woensdag:
15.45 - 16.45 uur
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 7 - 9 jaar
meisjes 9 - 13 jaar

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

meisjes en jongens 5 - 7 jaar
meisjes 8 - 9 jaar
meisjes 10 - 12 jaar

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

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

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

Joana Ferrari
Joana Ferrari
Joana Ferrari

Maandag:
16.30 - 17.30 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.30 uur

meisjes 4 - 7 jaar
meisjes 7 - 9 jaar
meisjes vanaf 9 jaar

Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt
Elsemiek Versteegt

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

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

Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart
Suzanne Ekhart

Nolenslaan 33
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Lenny de Heus

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)
Maandag:
17.45 - 20.00 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		

Jildau Haberkiewicz en Jaimy Rademakers

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

meisjes en jongens 6 - 8 jaar
meisjes vanaf 9 jaar
acro recreatie
volwassenen en kinderen vanaf 6 jr
acrodemo
volwassenen en kinderen vanaf 8 jr

Hanke van Geffen
Hanke van Geffen

acro selectie vanaf 7/8 jaar

Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn

19.15 - 20.15 uur
Donderdag:
16.45 - 17.45 uur
17.45 - 18.45 uur
18.45 - 19.45 uur

conditieles (dames) 35-85 jaar

Woensdag:
17.45 - 20.00 uur

Zaterdag:
08.45 - 09.45 uur
acro recreatie 6 - 14 jaar
09.15 - 11.45 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		
10.45 - 13.15 uur
acro selectie vanaf 7/8 jaar
		

Antje van Oostveen
Qvinny Leemans

Iris van Riet Paap en Danique Ultee
Jaimy Rademakers, Jildau Haberkiewicz en
Nicky Corthals
Jaimy Rademakers, Nicky Corthals en
Iris van Riet Paap

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1
Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur

dames/heren vanaf 16 jaar

Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

Zondag:
15.30 - 17.00 uur

plusuur (alleen geselecteerden)

Shanna van Steensel van der Aa
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Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44
3544 SV Utrecht

