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Voor het tweede seizoen op rij gooit COVID-19 roet in het 
eten. We begonnen optimistisch, we konden de zaal weer 
in. Weer volop in training voor de wedstrijden. We waren 
nog maar goed en wel begonnen, of de tweede lockdown 
werd afgekondigd. Het leek een kopie van het vorige 
seizoen: van de zaal, naar online thuis trainen, toch weer naar buiten - ook in weer 
en wind (HULDE) - en uiteindelijk weer naar binnen. We waren dan ook heel blij dat 
we op 3 juli dit bewogen seizoen op een verpletterende manier konden afsluiten 
met een zeskamp, waarmee we de afgelopen twee seizoenen hopelijk achter ons 
kunnen laten.

Het bestuur beleefde een geweldige revival. Na vele vruchteloze pogingen om 
nieuwe bestuursleden te werven, was de sleutel tot succes een online bijeenkomst 
waar we als bestuur geïnteresseerden een toelichting konden geven op de 
taken van het bestuur. Dat heeft geleid tot drie nieuwe bestuursleden en een 
ondersteunend lid. Clasineke kan haar penningmeesters pijp eindelijk aan de 
wilgen hangen en Mariëlle kan zonder schuldgevoel haar taken overdragen.
Ondanks de onderbezetting de eerste helft van het seizoen hebben we toch een 
aantal belangrijke taken vervuld. Natuurlijk hebben we ons best gedaan om de 
kinderen te laten trainen en gemotiveerd te houden. Ondanks de lockdown. We 
hebben de contributie aangepast toen er niet of alleen online of buiten getraind 
kon worden, we hebben de vergoedingen voor de trainers in lijn gebracht met die 
van Longa en Sport Vereent en niet te vergeten, we hebben de statuten aangepast, 
met dank aan Marina.

We nemen op de ALV afscheid van Mariëlle en na drie interim jaren ook van 
Clasineke. Wij danken Mariëlle en Clasineke voor al hun inspanningen de afgelopen 
jaren en gelukkig kunnen we zeggen dat we als bestuur in het volgende seizoen op 
volle kracht vooruit kunnen.

Fijne vakantie allemaal en tot september namens het hele bestuur.
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Oproep (tweede) ALV 22 juli 2021 ivm statutenwijziging

In de ALV van 24 juni 2021 is er vóór 
een statutenwijziging gestemd. Onze 
huidige statuten bepalen echter dat een 
besluit tot statutenwijziging, voordat dit 
besluit rechtsgeldig kan zijn genomen, 
niet alleen ten minste twee/derde van 
de uitgebrachte stemmen behoeft, 
maar dat in die vergadering ook ten 
minste twee/derde van de leden 
aanwezig dient te zijn. Dat laatste was 
niet het geval. Een statutenwijziging 
kan in zo’n geval alleen doorgang 
hebben als er binnen 4 weken een 
tweede vergadering wordt gehouden, 
waarin over de statutenwijziging alsnog 
een rechtsgeldig besluit kan worden 
genomen. Het maakt voor deze tweede 
vergadering niet uit hoeveel leden 
aanwezig zijn, als er door twee/derde 
van de aanwezige leden maar voor de 
statutenwijziging wordt gestemd. 

Hierbij roept het bestuur daarom 
een tweede ALV bijeen op 22 juli 
2021 om 20.00 uur. In deze ALV zal de 
statutenwijziging (nogmaals) worden 
behandeld. Er zullen geen andere 
onderwerpen worden behandeld dan 
de voorgestelde statutenwijziging. 
De voorgestelde statutenwijziging is 
terug te vinden op www.fraternitas.nl/
over-fraternitas/ onder het onderwerp 
“Statuten”. 

De ALV zal digitaal worden gehouden 
via Zoom. Indien je deze ALV wilt 
bijwonen, vragen wij je om je vooraf 
aan te melden via secretaris@fraternitas.
nl. Je ontvangt dan tijdig een link 
waarmee je toegang hebt tot de 
vergadering.  

Marina Luijkx

Agenda

Zomervakantie 10 juli t/m/ 29 augustus

September 2021
18 september  Kopij Fratblad binnen

Oktober 2021
23 of 24 oktober  Gym&Jump

Optreden acrogym

Onze teams hebben, ondanks alle 
tegenslagen, het afgelopen seizoen 
hard gewerkt aan hun oefeningen. 
Helaas hadden ze nog niet de kans 
gehad om die te laten zien aan publiek. 
Na wat Instagram-inspiratie hebben we 
daar een oplossing voor gevonden. De 
selectieteams hebben hun oefeningen 
de afgelopen maanden namelijk 
laten zien aan de bewoners van drie 
verzorgingshuizen in Utrecht.
En dat niet alleen, we hebben ook nog 
samen met de bewoners een warming-
up gedaan. Er werd enthousiast 

mee gedaan en flink met de armen 
gezwaaid. Tijdens het draaien van de 
oefeningen vlogen de ‘ohh’s’ en ‘ahhs’ 
ons om de oren en er werd flink geklapt. 
Wat een fijn, enthousiast en dankbaar 
publiek!

Blije gezichten bij zowel de bewoners 
als onze sporters en volop enthousiaste 
reacties. 
Wat een super leuke ervaring! Hier gaan 
we gewoon een jaarlijkse traditie van 
maken en de eerste uitnodiging hebben 
we al weer binnen!
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Achter de voordeur van Cees Casteleijn
Afscheid als bestuurslid

Als alles doorgaat en de ALV niet 
tegen stemt, is het de bedoeling dat 
ik penningmeester van Fraternitas 
ga worden. Een prachtig woord: 
Penningmeester. In Wikipedia, of voor 
de ouderen De Dikke van Dale, vind je 
de synoniemen: quaestor, thesaurier, 
fiscus, kassier. De eerste twee waren 
voor mij ook geheel nieuw, maar 
zo mooi dat ik ze misschien (onder 
bepaalde omstandigheden) wel ga 
gebruiken.

Er zijn een paar redenen waarom ik 
dit besluit (na lang en diep gepeins) 
genomen heb. Het “noodlijdende” 
bestuur had dringend behoefte 
aan nieuw bloed in de bestuurlijke 
gelederen, met name op de post 
penningen,  die onze onvolprezen 
Clasineke nog jaren lang als interim 
heeft bemand (niet “bevrouwd”, 
want we spreken ook niet over 
penningmeesteres). Toen zij mij 
informeerde over de inhoud van het 
werk als “alleen af en toe geld storten 
naar diverse personen en instanties”, 
ben ik overstag gegaan. Dat het veel 
meer zal inhouden dan “wat bankieren” 
is iets waar ik later zeker achter ga 
komen.

Ik heb veertig 
jaar in de 
fysiotherapie 
gewerkt en 
ben nu sinds 
drie jaar met 
pensioen. Daarmee verandert er veel, 
van het “maatschappelijk-werkzame-
leven” naar een ”vrije-keuze-leven”. 
Niet dat ik me verveel want ik heb 
voldoende hobby’s. Echter, enige 
verantwoordelijkheid, nieuwe 
contacten en een volledig nieuw 
werkterrein (van spieren naar centen) 
waren zeer welkom. Ik ken Fraternitas, 
ben sinds m’n 8e jaar lid, heb zelf 
geturnd en lesgegeven. De laatste 
vijftien jaar heb ik echter nauwelijks 
meer activiteiten gedaan voor de club. 
Het valt me dan ook op dat er best veel 
veranderd is op organisatie gebied in de 
vereniging.  

Met andere woorden: Ik ga van start, 
zal veel moeten leren en kom in een 
bestuur van fijne, actieve en bevlogen 
mensen. Het zal mij benieuwen en u 
hoort nog van mij,

Vriendelijke groet Cees Casteleijn

Sinds mijn 3e ben ik actief lid van 
Fraternitas. Ik ben van jongs af aan 
op verschillende manieren betrokken 
geweest bij de vereniging. Ten 
eerste heb ik lange tijd zelf geturnd 
en daarnaast deed ik dingen als 
assistent tijdens de lessen, vrijwilliger 
bij activiteiten, lid van verschillende 
commissies en was ik een tijdje jurylid. 
Fraternitas is altijd al een hechte 
club geweest. Ik kijk altijd uit naar 
de activiteiten van onze vereniging 
vanwege de gezelligheid onder elkaar. 
Op een gegeven moment ben ik 
gaan nadenken wat ik nog meer kon 
doen voor de club. Mijn moeder was 
in die tijd voorzitter van het bestuur. 
Via haar ben ik begin 2015 met veel 
nieuwsgierigheid het bestuur in 
gegaan. Ik heb ontzettend veel geleerd 
van mijn bestuursfunctie en ik heb door 
mijn betrokkenheid bij de vereniging 
contacten opgedaan waar ik veel 
waarde aan hecht.

Sinds de komst van mijn zoontje Sacha 
(nu ruim 1,5 jaar) en mijn nieuwe baan 
(als psycholoog bij iPractice) merk ik 
dat er minder tijd en ruimte is voor 
mijn vrijwilligerstaken. Ik heb daarom 
besloten om het bestuur te verlaten. 
Uiteraard met een dubbel gevoel, 
omdat ik de samenwerking en het 
contact met de andere bestuursleden 
en trainers als heel fijn heb ervaren. Ik 
ga dat zeker missen!
Ik ben blij dat we in het afgelopen 
jaar meerdere nieuwe bestuursleden 
enthousiast hebben kunnen maken. 
Met veel vertrouwen draag ik mijn 
taken aan hen over. Rien is degene die 
mijn plekje als algemeen bestuurslid 
en vrijwilligerscoördinator overneemt. 
Heel veel plezier en succes! Ik blijf 
in ieder geval nog betrokken als lid 
van de weekendcommissie (ofwel 
ouderenkampcommissie). Hopelijk 
kunnen we snel met z’n allen op stap en 
er weer een topweekend van maken! 
 
Mariëlle van der Meer

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl
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Mijn naam is Ria Kraaimaat en ik kom 
het Fraternitas bestuur versterken. Ik 
ben een bekende voor de oudere leden; 
aan de jongeren stel ik me hierbij voor 
met een stukje geschiedenis. 

Vanaf de eerste maandag na mijn 8e 
verjaardag (in 1962) ben ik lid van 
Fraternitas. Daarvoor zat ik al drie jaar 
op een andere turnvereniging, omdat je 
voor het lidmaatschap van Fraternitas 
8 jaar moest zijn. Maar omdat een 
Christelijke vereniging toch echt een 
streepje voor had stapte ik over. 
Na de Maasplein jaren bij Nico Lok, 
volgden de lessen in de Nicolaas 
Beetsstraat van Frans Mandersloot 
en Co v.d. Vegt. Na jarenlang actief 
te zijn geweest in het voorturnen 
(tegenwoordig assisteren) heb ik de 
opleiding tot Verenigingsleidster bij het 
KNCGV (tegenwoordig trainster niveau 
3 KNGU) gedaan. Ik heb nog steeds een 
geldige trainerslicentie, altijd makkelijk 
in geval van nood. Ik heb vele jaren 
bij Frat lesgegeven (vaak acht uur per 
week) en destijds met o.a. Ati Dijk en 
Joost van der Meer in het jeugdbestuur 
gezeten en samen met hen de eerste 
kampen opgezet. Vele voorzitters en 
trainers heb ik zodoende meegemaakt 

en sommige 
huidige 
bestuursleden 
ook zien 
opgroeien.  
Vanaf 1962 heb ik geen uitvoering 
gemist en soms heb ik op de 
achtergrond geholpen. 

Vanwege verhuizingen heb 
ik later lesgegeven bij de 
gymnastiekverenigingen “Irene” in 
Bilthoven en de laatste twintig jaar bij 
“CGV Mars” te Zeist. De gymzaal heb ik 
nu vaarwelgezegd, maar ik geef nog 
wel schaatslessen op de Vechtse-Banen 
(G-schaatsen, schoolschaatsen en 
jeugdgroepen) en elke week aan een 
groep ouderen Conditie-Wandelen, plus 
binnenkort weer Nordic-Walking.

 Zelf doe ik ’s winters aan schoonrijden, 
het klassieke schaatsen aan een stok 
of in paren, zoals op oude schilderijen 
te zien is. Ben bij het schoonrijden 
ook baancoördinator van Utrecht. 
En ’s zomers ga ik een paar keer per 
week op de racefiets om wat conditie 
te houden.  Verder ben ik vrijwilliger 
in Zeist bij Museum Het Hernhutter 
Huis en actief in kerkelijke commissies. 

Tot de lock down in maart 2020 gaf 
ik les aan kinderen met A.S.S en 
gedragsproblematiek.

Wij wonen in Zeist, de vijf kinderen zijn 
allemaal al uit huis. De oudste heeft 
nog bij Frat op de selectie gezeten, 
de andere vier zaten ook even op 
turnen maar kozen  allemaal voor het 
schaatsen. 
De Elfstedentocht startbewijzen liggen 
in de kast, maar of dat er nog ooit van 
komt…. Voorlopig lijkt het bij de Fiets 

Elfstedentocht te blijven. 

Na de herhaalde oproep van Hans voor 
bestuursleden heb ik hier gehoor aan 
gegeven. De bestuurlijke wereld binnen 
Fraternitas en de KNGU is wel even 
nieuw voor mij, maar ik heb binnen het 
schaatsen veel bestuurlijke ervaring 
opgedaan. Ik hoop vele leden op 3 juli 
te kunnen ontmoeten, of anders in 
september. 

Met hartelijke groet, Ria Kraaimaat

Achter de voordeur van Ria Kraaimaat

Achter de voordeur van Rien den Uyl

Ik ben Rien den Uyl en zal het bestuur 
gaan versterken. Tja wat zal ik eens over 
mezelf vertellen?

Ik ben 54 jaar en getrouwd met Cisca. 
Wij hebben 2 kinderen: Laura en Michel.
Op mijn 6e ben ik lid geworden van 
Fraternitas en ik heb jaren getraind bij 
de selectie onder leiding van Joost van 
der Meer. Tot mijn 25e heb ik zelf actief 
geturnd.

Vanaf mijn 18e was ik actief als als 
trainer bij Fraternitas. Ik ben gestart 
met meisjes recreatie in Nieuwegein, 
daarna volgde de springploeg en ik heb 
ook nog een blauwe maandag jongens 
lesgegeven. Na een aantal jaren ben 

ik samen 
met Cisca de 
dames van de 
selectie gaan 
trainen. Toen 
Ati Dijk stopte 
met trainen van het damesuur heb 
ik deze groep met heel veel plezier 
overgenomen. Op mijn 50e heb ik 
besloten om definitief een punt te 
zetten achter mijn trainers carrière. 
Na een paar jaar niets gedaan te 
hebben voor de vereniging, wil ik heel 
graag weer actief betrokken zijn bij 
‘mijn’ club. Deze keer zal ik mijn bijdrage 
leveren als bestuurslid. 

Rien
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Buitensporten

Het was juli 2020 en ik ging na een tijd 
buiten trainen opgelucht de gymzaal 
weer in en mijn buitenschoenen 
en yogamatje weer ergens diep in 
de gangkast opgeborgen. Die had 
ik voorlopig niet meer nodig. Het 
echte werk kon weer beginnen, met 
elementen in de gordel en vooral: 
zonder regen op je hoofd of zon in je 
ogen. Heerlijk, we hebben genoten 
van die paar maanden dat we binnen 
konden trainen en hard aan onze 
elementen konden werken.

Helaas was de gymzaal vlak voor de 
kerstvakantie weer verboden terrein 
door de lockdown, maar gelukkig 
lagen de voetbalvelden bij het 
Wesley Sneijder Sportpark nog op 

ons te wachten! Op dinsdagavond en 
zaterdagochtend konden we ons daar 
weer uitleven, en ik moet toegeven: 
buiten sporten heeft toch ook wel 
wat. Het was soms even racen op 
dinsdag na m’n werk en dan had ik er 
lang niet altijd zin in, maar wat was 
het uiteindelijk heerlijk om met (vaak) 
een zonnetje op mijn bol nog even 
alle energie kwijt te kunnen en daarna 
voldaan naar huis te fietsen.

Inmiddels zijn we weer binnen, mét 
gordel, maar zonder frisse lucht en 
een lekker zonnetje. Ik mis het stiekem 
wel een beetje, dus... Wie gaat er mee 
handstanden doen in het park?!

Irene

SponsorKliks – wil jij ook GRATIS onze vereniging sponsoren?
 
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! 

Sponsorkliks

Heb je kopij voor ons clubblad? 
Lever het voor 18 september 2021 aan 
via kopij@fraternitas.nl

Kopij Fratblad



12 13

Frederique Bieseman

Mae ten Cate

Bente van Dijk

Laila Jbira

Guusje Kleijn

Anouk de Korte

Naomi van de Molen

Leticia Reijnen

Rafaela Reijnen

Linde Rom Colthoff

Ise Savelberg

Asta Waahlin

Freyja Waahlin

Lara Wierenga

KIDS!

Stuur jij ook een leuke turn/acro  vakantie foto toe voor het volgende 
Fratblad? Dit mag naar fotos@fraternitas.nl

Nieuwe leden

Geboorte

Op 8 maart2021 is Isa van der Tas 
geboren, dochter van oud trainster 
Natascha Baars

Barthold, Natascha en Liv van harte 
gefelicteerd met de geboorte van jullie 
dochter en zusje!

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Een hele fijne zomer vakantie!
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Kledingverkoop Contributrie per 1 januari 2021

IBANnummer Fraternitas: NL39RABO0305641212

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

Bondscontributie van de KNGU bij. 

Uitleg over de contributies

-  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. 

-  De basiscontributie bedraagt € 15,- voor elk lid. 

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

Bondscontributie:

De bondscontributie wordt per kwartaal met de gewone contributie geïnd. Dit is € 5,80 per 

kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 7,15  voor leden vanaf 16 jaar. 

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 dan naar Marina Luijkx 

via marina@fraternitas.nl.  

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. 

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. Lange haren moeten vast en 

geen sieraden dragen. 

Wedstrijden
Tijdens wedstrijden moet het Fraternitas 

turnpakje gedragen worden (zoals hiernaast 

op de foto staat). 

Als je turnschoentjes draagt moeten die wit 

zijn,  met helemaal witte sokken.
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AdreslijstLidmaatschap 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 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

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

Bestuur
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 Cees Casteleijn  penningmeester@fraternitas.nl  
2e penningmeester Marina Luijkx  marina@fraternitas.nl

Leden:
Carlien den Uijl  carlien@fraternitas.nl
Ria Kraaimaat  ria@fraternitas.nl
Rien den Uyl  rien@fraternitas.nl
Robbert den Uijl  robbert@fraternitas.nl

Trainers
Voorzitter
Elsemiek Versteegt  elsemiek@fraternitas.nl

Leden 
Antje van Oostveen  antje@fraternitas.nl 
Danique Ultee  danique@fraternitas.nl 
Eddy van der Rijst  eddy@fraternitas.nl  
Eddy Yarally  eddy.yarally@fraternitas.nl  
Hanke van Geffen  hanke@fraternitas.nl 
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Rooster vanaf maart 2021

Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 zaal 1

Maandag: 
17.00 - 18.00 uur  meisjes en jongens 5 - 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/ jongens  4 - 10 jaar Eddy Yarally

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)  

Woensdag:
15.45 - 16.45 uur  meisjes 4 - 7 jaar                 Joana Ferrari       
16.45 - 17.45 uur  meisjes 7 - 9 jaar                  Joana Ferrari
17.45 - 18.45 uur  meisjes 9 - 13 jaar               Joana Ferrari

Donderdag: 
16.45 - 17.45 uur  meisjes en jongens 5 - 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 4 - 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 - 20.45 uur conditieles (dames) Lenny de Heus

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur  meisjes en jongens 6 - 7 jaar  Suzanne Ekhart 
17.30 - 18.30 uur  meisjes 8 - 9 jaar  Suzanne Ekhart 
18.30 - 19.30 uur  meisjes 10 - 11 jaar  Suzanne Ekhart 
19.30 - 20.45 uur  meisjes vanaf 12 jaar  Suzanne Ekhart 

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 meisjes en jongens 6 - 8 jaar Hanke van Geffen
17.30 - 18.30 uur meisjes vanaf 9 jaar Hanke van Geffen
18.30 - 19.15 uur  acro recreatie 
 volwassenen en kinderen vanaf 6 jr  Antje van Oostveen 
19.15 - 20.15 uur acrodemo 
 volwassenen en kinderen vanaf 8 jr  Qvinny Leemans

Woensdag: 
17.45 - 20.00 uur  acro selectie vanaf 7/8 jaar  Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn

Zaterdag:
08.45 - 09.45 uur  acro recreatie 6 - 14 jaar  Iris van Riet Paap en Danique Ultee
09.15 - 11.45 uur  acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Jildau Haberkiewicz
10.45 - 13.15 uur acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers 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 



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


