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We hebben er zo naar verlangd om na een 

jaar weer wedstrijden te turnen, maar ook 

dit jaar dreigt een verloren jaar te worden. 

Dat is wel heel erg jammer. De start was fris 

en flitsend totdat de tweede lockdown werd 

afgekondigd en alle trainingen stopgezet.

Toch hebben de trainers niet stilgezeten. 

In deze periode zijn tal van initiatieven 

ontplooid. Van online trainingen en 

Instagramopdrachten tot speurtochten. Op 

het moment dat ik dit schrijf kunnen we 

weer buiten trainen. De voorbereidingen 

zijn in volle gang. We hopen dat het weer 

net zo’n succes wordt als vorig jaar. Ja, 

turnen en acro zijn zaalsporten, maar toch 

hebben we heel erg genoten dat we weer 

konden sporten en met wat vindingrijkheid 

en creativiteit van de trainers was het elke 

zaterdag weer feest voor de kinderen, maar 

ook voor de ouderen. Zo kan iedereen zich 

toch voorbereiden op die ene en eigen 

wedstrijd die dit seizoen nog op de kalender 

staat, de onderlinge wedstrijd op 3 juli.

Corona gooit niet alleen roet in het eten 

voor de trainingen, maar ook voor de ALV in 

april. Het bestuur zit weer met de handen 

in het haar. Want wat doen we met de ALV. 

Nou, wat we met alles doen tegenwoordig, 

uitstellen. Maar van uitstel komt zeker 

geen afstel. 

We hebben de 

ALV verplaatst 

naar 24 juni, 

ijs en weder 

dienende. We houden de ALV op de 

vertrouwde plek, The Colour Kitchen in 

Zuilen. We willen graag dat zoveel mogelijk 

leden de ALV kunnen bijwonen, want 

behalve het afleggen van verantwoording 

van het bestuur, vinden wij het heel 

belangrijk dat leden elkaar kunnen 

ontmoeten. Dus noteer alvast in je agenda: 

ALV, 24 juni in The Colour Kitchen in Zuilen. 

In dit Fratblad vind je alle stukken voor de 

ALV.

Hebben we dan geen goed nieuws 

te melden? Jazeker. We hebben 

zelfs heel goed nieuws. Want we 

hebben bestuursuitbreiding. Jawel. 

Clasineke kan – na twee jaar ad interim 

penningmeesterschap - haar rekenmachine 

eindelijk aan de wilgen hangen en Mariëlle 

draagt haar taken ook over aan een oude 

bekende. Het bestuur verwelkomt nog 

een oude bekende die de gelederen komt 

versterken. En misschien zit er nog meer aan 

te komen, maar dat weet ik op dit moment 

nog niet.
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Agenda

Adverteren in het fratblad?

Mail naar adverteren@fraternitas.nl

Arpil 2021

5 april  Pasen, geen les

27 april  Koningsdag, geen les

Meivakantie 24 april t/m 9 mei

Mei 2021

5 mei  Bevrijdingsdag, geen les

13 mei  Hemelvaartsdag, geen les

14 of 15 mei Gym & Jump

24 mei  Pinksteren, geen les

Juni 2021

12 juni  Inleveren kopij Fratblad (kopij@fraternitas.nl)

24 juni  Algemene Ledenvergadering

JuLi 2021

3 juli  Onderlinge Wedstrijden

10 juli  Lunch trainers, vrijwilligers en bestuur

Zomervakantie 10 juli t/m/ 22 augustus

Als laatste wil ik nog aandacht voor 

het event Gym & Jump waarvoor leden 

zich kunnen opgeven. Het is in het 

Hemelvaartweekend (14 of 15 mei). 

Voor slechts € 17,50 kan je een hele dag 

de leukste dingen doen. Het bedrag is 

inclusief lunch en de busreis heen en 

terug naar Utrecht. In dit nummer vind je 

het aanmeldformulier. Even invullen en 

meegeven aan je trainer. Bij voldoende 

belangstelling gaan we naar de stad van 

worstenbroodjes en Bosschebollen. Is dat 

niet leuk?

Ik wens jullie allemaal een goede 

gezondheid en veel sportiviteit en let goed 

op jezelf en elkaar.

Het Bestuur

Informatieavond bestuur

“Ben je op zoek naar goede voornemens? Wij hebben er een voor je!”. 

Onder deze kreet zonden wij op 31 december 2020 een nieuwsbrief aan (de ouders 

van) onze leden om hen op te roepen voor een (digitale) informatieavond over een 

functie binnen ons bestuur. Die avond vond via zoom plaats op 20 januari 2021 en 

was een groot succes. We hebben een bijna 100% score en mogen de volgende 

personen (in ieder geval) welkom heten in ons bestuur:

- Cees Casteleijn (penningmeester)

- Carlien den Uijl (algemeen bestuurslid)

- Ria Kraaimaat (algemeen bestuurslid)

Eerder meldde Rien den Uyl al dat hij  graag tot het bestuur wil toetreden om de 

taken van Mariëlle van der Meer over te nemen. 

Welkom allemaal! Wij zijn ontzettend blij met jullie komst.
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Notulen ALV 1 oktober 2020

Aanwezigen: 

Online (via zoom): Hester van der Rijst, 

Qvinny Leemans, Ria van Raaij, Suzanne 

Ekhart, Annelies Vlaskamp

Offline (The Colour Kitchen in Zuilen): Joop 

van Raaij, Hans Delissen, Marina Luijkx, 

Robbert den Uijl, Clasineke Groenendijk, 

Mariëlle van der Meer, Margreet van der 

Klij, Lenny de Heus, Els Spierings, Rien den 

Uyl, Cisca den Uyl, Cor Schmöhl, Jonneke 

Kuperus, Kees den Uijl, Marja den Uijl, Jaimy 

Rademakers, Joost van der Meer, Janneke 

Peerdeman (later), Peter den Uijl, Ati Dijk, 

Eddy van der Rijst, Nel Grobben, Elsemiek 

Versteegt en Claudia de Groot.

1. Opening:

Hans opent de vergadering en heet iedereen 

van harte welkom. 

2. Notulen van de vorige JAV d.d. 18-

04-2019

Jaimy Rademakers was ook aanwezig. 

Notulen verder goedgekeurd met dank aan 

Janneke Peerdeman. 

3. Ingekomen stukken en 

mededelingen

Afgemeld: Jannie Dijk, Corine den Boer, 

Bapke Roodenburg.

4. Jaarverslag secretaris met bijlage 

wedstrijden

Verslagen worden goedgekeurd met dank 

aan Marina Luijkx, Elsemiek Versteegt en 

Jaimy Rademakers.

 

5. Verslag van de 

kascontrolecommissie

Claudia de Groot en Elze van der Meer 

vormden dit jaar de kascontrolecommissie. 

Claudia was verhinderd en Ati Dijk heeft 

haar vervangen. Ati krijgt het woord en 

geeft aan samen met Elze gecontroleerd te 

hebben. Ati verklaart de boeken ingezien te 

hebben en geen afwijkingen geconstateerd 

te hebben. Zij verleent het bestuur décharge 

voor de boekhouding over 2019. 

6. Jaarverslag penningmeester

Peter den Uijl: hebben we de zaalhuur 

doorbetaald tijdens de lockdown? Nee, de 

gemeente heeft alle zaalhuur teruggestort. 

Eddy van der Rijst: heb je het idee dat je 

de raming van 2021 moet aanpassen in 

verband met corona? Dat kan niet meer 

omdat de raming al gepubliceerd is. 

Wanneer:   donderdag 24 juni 2021

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 1 oktober 2020

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag secretaris met bijlagen wedstrijden turnen en acrogym

5. Verslag van de kascontrolecommissie

6. Jaarverslag penningmeester

7. Raming 2022 en Begroting 2021

8. Benoeming kascontrolecommissie 2021

9. Contributievaststelling

10. Statutenwijziging (de nieuwe statuten zullen nog worden gepubliceerd via de website en de nieuwsbrief*)

11. Diverse jubilea:

 12,5 jaar lid:  Marc de Looij

 40 jaar lid:  Annemiek van der Ploeg-Hauer

 70 jaar lid:  Els Spierings

 75 jaar lid:  Lida Kaboord

12. Bestuursleden

 Aftredend:   Mariëlle van der Meer (algemeen bestuurslid)

 Nieuwe bestuursleden: Carlien den Uijl (algemeen bestuurslid)

    Cees Casteleijn (penningmeester)

    Ria Kraaimaat (algemeen bestuurslid)

    Rien den Uyl (algemeen bestuurslid)

13. Rondvraag

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

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

Ingekomen stukken voor de ALV dienen voor 10 juni 2021 in het bezit te zijn van de 

voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl). 

* Ontvang je de nieuwsbrieven nog niet dan kun je je aanmelden via marina@fraternitas.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Jubilea 2020
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2020 was een bijzonder jaar. Door de 

COVID19-pandemie hebben wij als 

bestuur besloten om de Algemene 

Ledenvergadering van 2020, die 

aanvankelijk gepland stond op 16 april 2020, 

uit te stellen naar 1 oktober 2020. Wat waren 

wij blij dat we jullie toen in real life konden 

treffen. Doordat er nu vrij recent nog een 

ALV is geweest, lijkt het alsof het nog niet 

zo lang geleden is dat wij jullie hebben 

voorzien van een update over het jaar 2020. 

Op de ALV zijn immers ook alle ‘nieuwtjes’ 

van 2020 al aan de orde geweest. 

Bestuurszaken

In 2020 heeft Joop van Raaij na 25 (!) jaar 

zijn taak als bestuurslid neergelegd. Wij zijn 

Joop zeer erkentelijk voor zijn toewijding 

voor Fraternitas en hebben hem op 1 

oktober 2020 dan ook benoemd tot lid van 

verdienste. Zijn taken zijn overgenomen 

door Robbert den Uijl die sinds 2019 

algemeen bestuurslid is. 

Ook Hantzen Duinstra is in 2020 als 

bestuurslid afgetreden. 

In 2021 zal Mariëlle van der Meer afscheid 

nemen van het bestuur. Wij hebben voor 

haar al een opvolger gevonden: Rien den 

Uyl. 

Ook zijn wij blij dat wij na de digitale 

bestuursinformatie op 20 januari 2021 nog 

eens drie nieuwe bestuursleden mogen 

verwelkomen. Cees Casteleijn zal als nieuwe 

penningmeester Clasineke Groenendijk 

eindelijk ‘verlossen’ van de financiën van 

de vereniging. Clasineke is al in 2018 als 

penningmeester afgetreden, maar is bij 

gebrek aan een opvolger steeds bereid 

gebleven om ad interim de financiën van 

de vereniging te blijven beheren. Clasineke, 

heel veel dank voor jouw tomeloze inzet 

voor de vereniging. Daarnaast verwelkomen 

wij Carlien den Uijl en Ria Kraaimaat, 

beiden als algemene bestuurslid. Mogelijk 

voegt zich zelfs nog een vijfde persoon als 

algemeen lid bij het bestuur.

Na jaren van schaarste heeft de vereniging 

eindelijk weer een goed gevuld bestuur. Wij 

zijn daar ontzettend blij mee!

Trainerszaken

Voor de trainers was het een uitdagend jaar. 

Daar waar zij normaal gesproken iedere 

week binnen in de zaal lessen verzorgden, 

stonden zij tijdens de eerste lockdown 

ineens buiten op het sportveld les te geven. 

Om er wat leuks van te maken, was veel 

creativiteit nodig, óók toen de lessen met 

alle maatregelen van dien weer naar binnen 

mochten. En dat is gelukt, want wat was 

het een succes! Heel veel dank voor jullie 

enthousiasme en flexibiliteit om toch lessen 

te blijven verzorgen.  

Wij hebben afgelopen jaar weer een aantal 

Jaarverslag secretaris 2020

Jonneke Kuperus: heeft iedereen nog 

behoefte aan een papieren Fratblad? Zou 

het een overweging zijn om het Fratblad 

digitaal te versturen? Dit zou wellicht ook de 

kosten kunnen drukken. We hebben dit nog 

niet overwogen, maar zullen het bespreken 

in een bestuursvergadering. We hebben nu 

de indruk dat een groot aantal leden nog 

wel behoefte heeft aan een papieren versie 

en de kosten zijn niet zo hoog.  

Jaarverslag wordt goedgekeurd met dank 

aan Clasineke Groenendijk. 

7. Begroting 2020 en Raming 2021

Clasineke: door de coronapandemie zal de 

raming 2021 niet uitkomen zoals we dat 

bedacht hadden. Mogelijk komen we aan 

het eind van de streep toch goed uit (omdat 

we zowel minder inkomsten hadden als 

minder uitgaven). 

8. Benoeming kascontrolecommissie 

2020

Ati gaat nog een jaar door. Claudia is tweede 

lid. Rien biedt zich aan als reserve. 

9. Contributievaststelling

Momenteel hebben we 500 actieve leden. 

Voorstel om contributie te laten wat het is. 

Akkoord.

10. Diverse jubilea

12,5 jaar lid: Bapke Roodenburg, afgemeld

Corine den Boer, afgemeld

25 jaar lid: Jonneke Kuperus, wordt 

toegesproken door Ati Dijk

Joop van Raaij, wordt toegesproken door 

Kees den Uijl

50 jaar lid: Cor Schmöl, wordt toegesproken 

door Joop van Raaij

11. Volgens rooster aftredende (en 

niet herkiesbare) bestuursleden 

Joop van Raaij (algemeen bestuurslid), 

niet herkiesbaar, wordt toegesproken door 

Clasineke Groenedijk

Hantzen Duinstra (algemeen bestuurslid), 

niet herkiesbaar, afgemeld 

Hans Delissen (voorzitter), herkiesbaar

Mariëlle van der Meer (algemeen 

bestuurslid), herkiesbaar voor 1 jaar 

Nieuwe leden van verdiensten:

Joop van Raaij

Janneke Peerdeman

Claudia de Groot

12. Nieuwe bestuursleden

Helaas geen.

 

13. Rondvraag

Geen vragen. 

14. Sluiten van de vergadering

We kunnen niet afsluiten met het Fratlied in 

verband met de coronamaatregelen. Hans 

bedankt de aanwezigen en nodigt ze uit 

voor een drankje. De jubilarissen worden 

uitgenodigd om op de foto te gaan.

Oktober 2020, Mariëlle van der Meer, 

notulist



10 11

Onze teams 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 teams beginnen het 

seizoen met een voorronde, kort daarop 

gevolgd door de district finale. Na deze 

twee districtswedstrijden volgt eventueel 

doorstroming 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 leuke en gekke 

jaar! 

Eerste plaatsingswedstrijd – 8 en 9 

februari 

De eerste plaatsingswedstrijd vond plaats 

in Wormer en een eerste wedstrijd is altijd 

een spannend moment voor de teams en 

trainers. Zeker met een heel aantal nieuwe 

teams in 2020 en nieuwe bovenpartners. 

Voor een aantal meiden was het dus hun 

allereerste wedstijd. En wat hebben ze dat 

goed gedaan!

Er slopen hier en daar wat foutjes in 

sommige oefeningen, maar alle teams 

draaiden over het algemeen een goede 

eerste wedstrijd en wisten mooie scores te 

behalen. Gabi en Lotte stonden zelfs op het 

podium en andere teams zaten hier heel 

dicht tegenaan. Volop mogelijkheden voor 

de volgende plaatsingswedstrijd dus!

Onderlinge wedstrijden – 15 februari

Een week later was het al weer tijd voor de 

volgende wedstrijd. De onderlinge wedstijd 

van Fraternitas in Galgenwaard. Altijd een 

leuke wedstrijd omdat er veel familie kan 

komen kijken en alle teams elkaar kunnen 

aanmoedigen. 

E niveau duo: Danique en Lot worden eerste

E niveau trio: Nienke, Loes en Sabine worden 

eerste en winnen de wisselbeker

D niveau: Roos, Pam en Sarah worden eerste. 

Een kort verslag dit jaar, want helaas konden 

de andere wedstrijden niet doorgaan 

vanwege Corona. 

We zijn als trainers super trots op wat onze 

teams afgelopen jaar allemaal hebben 

geleerd en wat ze hebben laten zien. En we 

hopen dat ze snel weer op de wedstrijdvloer 

mogen staan! 

Jaarverslag acrogym 2020nieuwe trainers mogen verwelkomen. 

Hanke van Geffen heeft de dinsdaglessen in 

Zuilen op zich genomen. Deze lessen waren 

eerder (gedeeltelijk) komen te vervallen 

doordat er geen nieuwe trainer kon worden 

gevonden. Hanke is geen onbekende, want 

zij gaf al eerder training binnen Fraternitas. 

Bij de acro selectie zorgde het vertrek van 

Irene Rademaker en Sascha Witvoet voor 

plekken die moesten worden opgevuld. 

Daar is Mariska Kolijn voor in de plaats 

gekomen. Ook is Nicky Corthals als 

acrotrainer weer terug van weggeweest. 

De acro recreatie heeft een nieuwe trainer 

gekregen in de persoon van Danique Ultee. 

Zij vervangt Wilma Kaptein.  

Opleidingen

In 2020 zijn drie trainers gestart met een 

KSS3 opleiding. Jaimy Rademakers, Joana 

Ferrari en Jitta Vroonhof hebben alle 

drie fase A van de opleiding met succes 

doorlopen en hopen in 2021 de opleiding 

volledig af te ronden.  

Activiteiten

We konden het jaar 2020 aftrappen met een 

geslaagde Fratdag op 4 januari 2020. Onze 

leden konden op deze dag turnen, acroën 

en freerunnen. De dag werd afgesloten met 

een gezellige nieuwjaarsborrel voor alle 

vrijwilligers. 

Op 15 februari 2020 hadden we de enige 

wedstrijd van het jaar: de onderlinge 

wedstrijden. Onze leden hebben hard 

getraind om op deze dag al hun turn- en 

acrotalent te laten zien. 

Al gauw daarna gingen we in lockdown en 

konden we niet meer (binnen) trainen en/

of activiteiten organiseren. Maar wij wilden 

onze leden geen sportplezier onthouden 

en dus hebben we er met elkaar in korte 

tijd voor gezorgd dat onze leden tot aan de 

zomervakantie buiten konden trainen op 

een sportveld. Het was een daverend succes. 

Het seizoen sloten we af met een uiterst 

gezellige en goed verzorgde lunch met 

bestuur, trainers en vrijwilligers. 

Bij de start van het nieuwe seizoen mochten 

we gelukkig weer de zaal in. Dat was fijn, 

maar helaas bleek het keer op keer niet 

mogelijk om wedstrijden te doen aangezien 

deze werden gecanceld. 

 

Burgerlijke stand

In februari is Marina Luijkx (bestuurslid) 

bevallen van een zoon. Ook Bapke 

Roodenburg (wedstrijdsecretaris) kreeg 

in augustus een zoon. Daarnaast is Eddy 

Yarally (trainer) in mei in het huwelijksbootje 

gestapt met zijn Katalin. Helaas hebben we 

ook droevig nieuws, want in mei 2020 is Jan 

Huberts overleden.

Met vriendelijke groet,

Marina Luijkx, 2e penningmeester
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Jaarverslag penningmeester

Onderlinge wedstrijden 15 februari 2020

Op 15 februari 2020 vond voor de turners van Fraternitas de eerste en – wat we toen nog niet 

wisten - de laatste wedstrijd van het jaar plaats. In totaal deden er 154 turndeelnemers mee 

in sporthal Galgenwaard om daar hun oefeningen te laten zien. En dat deden ze goed! De 

podiumplaatsen waren voor:

Jaarverslag wedstrijd turnen 2020

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

aantal punten voor de uitvoering van de oefeningen van alle deelnemers, is dit jaar 

gewonnen door Lara Thijssen.

De voor zaterdag 31 oktober 2020 ingeplande springwedstrijd kon vanwege  de corona 

pandemie helaas niet doorgaan. Fraternitas had zich opgegeven met zeven groepen. Zodra 

het weer mogelijk is zal deze wedstrijd worden ingehaald.

Begroting Exploitatie Exploitatie Begroting raming

2020 2020 2019 2021 2022

Baten
€ € € € €

Contributies 85.000 78.249 82.636 85.000 85.000

Donaties 300 25 254 250 250

Adverteerders 400 0 100 300 200

Wedstrijden inschrijfgeld 500 465 110 100 100

Deelnemersgeld kampen 1.500 0 4.420 3.500 3.500

Subsidie gemeente 0 1.192 0 1.200 1.200

Grote Club Actie 2.000 4.283 298 1.000 3.000

Opbrengst verkoop kleding 0 0 -1.182 0 0

Rente 0 0 17 0 0

Overige baten 0 6.171 40 0 0

89.700 90.384 86.693 91.350 93.250

Lasten
€ € € € €

TC vergoedingen 22.000 15.347 16.369 20.000 20.000

TC Reis‐ en verblijfkosten 100 593 1.027 1.000 1.000

TC Trainingen/Cursussen 500 3.140 395 1.000 1.000

TC Algemene kosten 100 101 17 100 100

Zaalhuur 28.000 16.572 32.155 33.000 33.000

Huur vergaderruimte 1.500 1.865 1.038 1.000 1.000

Feesten 1.500 709 2.140 2.000 2.000

Kampen 1.000 0 5.291 3.000 3.000

Jongerenactiviteiten 500 0 0 500 500

Assistentendag 150 0 332 150 150

Presentjes 1.000 1.074 995 1.000 1.000

Administratiekosten derden 6.000 5.472 5.951 6.000 6.000

Toestellen 500 2.355 158 500 500

Wedstrijden 1.500 2.166 1.276 1.800 1.800

Kosten uitvoering 0 0 319 0 0

Fratblad 3.500 2.593 2.752 3.000 3.000

Drukwerk algemeen 0 0 45 0 0

Abonnementen/Contributies 13.000 12.431 12.060 13.000 13.000

Afschrijving dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0

Afschrijvingen 2.000 1.530 2.066 2.000 2.000

Overige algemene kosten 1.000 1.355 1.227 1.000 1.000

Bankkosten e.d. 800 787 727 800 800

84.650 68.089 86.340 90.850 90.850

Resultaat 5.050 22.295 354 500 2.400

(Baten ‐/‐ Lasten)

Balans

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Materiële vaste activa 2.523 4.053 Vermogen 77.527 77.527
Voorraad kleding 433 787 Reserve lustrum 0 0
Overlopende activa 5.039 806 Overige passiva 1.174 3.122
Liquide middelen 93.000 75.357 Resultaat boekjaar 22.295 354

100.996 81.003 100.996 81.003
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Beweegbingo

Op zaterdag 13 februari heeft de Beweegbingo plaatsgevonden. Bingo via Zoom, 

helemaal van deze tijd! Alle deelnemers kregen van ons een lege bingo kaart en 

deze mochten zij zelf invullen met nummertjes. Bij ieder nummer hoorde een 

beweegopdracht. Stond het omgeroepen nummer op je kaart, dan voerde je de 

bijbehorende opdracht uit en mocht je het nummer afstrepen op je kaart. De 

opdrachten bestonden uit verschillende turnonderdelen, zoals een zweefstand en 

een spagaat, maar we hebben ook koprollen gedaan op bed en meegedaan met de 

kabouterdans. Zo werd er lekker bewogen vanuit huis en, zoals dat natuurlijk wel 

een beetje hoort bij een bingo, konden er ook nog leuke prijsjes worden gewonnen. 

Het was een erg gezellige middag en een geslaagde eerste activiteit!

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.

Fratlied

Corona -beweeg-commissie

Het is helaas al even geleden dat we elkaar in de zaal hebben gezien  en 

dat vinden we natuurlijk allemaal erg jammer. Daarom is er onlangs de 

´Coronabeweegcommissie´ in het leven geroepen om voor alle Fratleden leuke 

activiteiten te organiseren. Zo blijven we bewegen en houden we contact met 

elkaar. Inmiddels heeft deze commissie de eerste twee activiteiten georganiseerd.

De Coronabeweegcommissie (Elsemiek, Jaimy, Jolanda en Suzanne)

Winnaars van de beweegbingo: Daphne Kok, Ise Hogendoorn, Rosella Nijs
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Op zondagmiddag 28 februari was het tijd voor de speurtocht. Deze speurtocht 

kon je op eigen gelegenheid met je gezin of je vriendjes en vriendinnetjes volgen. 

Tussen 1 en 3 uur waren er trainers in de wijk aanwezig, dus we hebben elkaar ook 

in het echt nog even kunnen zien. Door middel van hints kon je de opdrachten 

die verspreid in de wijk hingen zoeken. Na het doen van de opdracht mocht je 

een letter pakken en alle letters samen vormden een woord dat iets met turnen 

te maken had! De opdrachten waren bijvoorbeeld zo hoog mogelijk springen, zo 

lang mogelijk balanceren of zelf een stukje van een balkoefening bedenken. Na het 

insturen van de oplossing hebben alle deelnemers een digitaal detective diploma 

gekregen!

SpeurtochtSpeurtocht
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Heb je ook zo’n zin in een dag vol sportieve activiteiten, zoals Air jumpen, Turnen 

Acro, Bowlen, Luchtkussen spektakel, Mega Just Dance, Klimmen & Springen en 

Trampolinespringen?

Hou dat goed de nieuwsbrieven en de website in de gaten. Daar komt de informatie 

hoe je je kunt aanmelden en wat het kost. We kunnen wel verklappen dat het op 

14 of 15 mei zal zijn. Ben je te nieuwsgierig om te wachten kijk dan alvast op de 

website www.iagsportevent.nl, dan weet je wat het inhoudt.

Gym & Jump

Fotowedstrijd handstanden

Loes, Sara, Roos en een moederWilma, Vera en Iris

Acro selectie

In het vorige Fratblad stond een oproep om de leukste of gekste handstand foto 

in te sturen. Want wat staan (acro)turn(st)ers toch graag ondersteboven. Hieronder 

een aantal inzendingen. En de meest orginele op de voorpagina!
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Van het damesuur

Als je niet mag turnen.....dan stuiter 

je soms spontaan je bureaustoel uit 

tijdens het thuiswerken. 

Jonneke en ik turnen al van jongs 

af aan bij Fraternitas. En we moeten 

eerlijk bekennen dat het niet meer zo 

soepeltjes gaat als vroeger. Maar we 

train(d)en nog steeds wekelijks met veel 

plezier en voldoende uitdaging bij Eddy 

& Eddy op dinsdagavond in de turnhal. 

Maar nu dus even niet. En dat missen 

we ontzettend! 

Om toch onze energie kwijt te kunnen 

(en natuurlijk ook om gezellig bij te 

kletsen) sporten we nu ieder weekend 

samen in het park, ook onze oud 

trainster Vera haakt dan aan. En dat 

doen we nu al een jaar door de corona! 

We hadden nooit gedacht dat deze 

warme binnen-turnsters hiertoe in 

staat waren. Maar we hebben iedere 

week weer de regen, wind, sneeuw en 

hitterecords getrotseerd. Wat doen we 

dan? Helaas geen turn kunsten. Maar 

gewapend met een ipad, een matje en 

springtouw, houden we onze conditie 

op peil met filmpjes vanaf YouTube en 

andere Apps. We zijn erg gecharmeerd 

van onze virtuele trainer Jack. Die ons 

iedere week weer weet af te matten 

met een pittige work out. Wij verdenken 

Jack er overigens wel van een robot te 

zijn. Die man is niet te stoppen! 

En als er dan ineens natuurijs ligt. 

Dan fietsen we fluitend 15 km naar 

Loosdrecht om daar de schaatsen onder 

te binden en een tochtje van 25 km te 

schaatsen om vervolgens met pap-

benen weer 15 km terug naar Utrecht 

te fietsen. Kortom wij houden onszelf 

(noodgedwongen) best bezig. Maar oh 

wat verlangen wij weer naar die warme 

turnhal, om weer heerlijk aan de brug te 

kunnen slingeren, op de balk te kunnen 

balanceren, over de pegasus te kunnen 

stuiteren en op de vloer te kunnen 

rollen. En bij elke buikspieroefening die 

we doen, missen we onze ‘echte’ trainers 

Eddy & Eddy extra veel. We houden de 

moed erin, maar hopelijk tot snel!!

Carlien

Beweegopdracht

Loop (of fiets of jog) een figuur. Op 

Strava kun je dan zien hoe het eruit is 

komen te zien. Je kunt deze opdracht 

ook samen met je (turn/acro) vrienden 

of vriendinnen doen. Loop dan ieder 

een letter wat dan samen een woord of 

zin vormt. Stuur jouw figuur, woord of 

zin in naar fotos@fraternitas.nl, dan 

plaatsen we de leukste in het volgende 

Fratblad.

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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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 12 juni 2021 aan 

via kopij@fraternitas.nl

Kopij Fratblad

Oh kom maar eens kijken, wat we met sinterklaas 

op de vrijdag in de Nolenslaan hebben gedaan

Op vrijdag 4 december, de dag voor pakjesavond hebben 

we op de vrijdag bij de Nolenslaan een sinterklaasles 

gedaan. Pakjes moesten over sloten gebracht worden, over is gelopen en er is hoog 

naar schoorstenen geklommen. En dit alles in de mooiste sinterklaas of pieten 

kostuums.

De meiden hebben het allemaal super goed gedaan en het was een super gezellige 

les!

Suzanne

Sinterklaas
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Nitsa Arres

Nora van Beek

Esme Bolt

Sophie Bomkamp

Rinad Boudrissi

Vincent Bouw

Elin van Dam

Linde Frank

Arzu Gok

Isa Graven

Marielle van Grinsven

Anouk Hijdra

Eva Lenting

Meylie Libier

Naomi van der Molen

Eline Oosterbeek

Marietje Post

Sara Rodenhuis

Roos Schutte

June Vermeulen

Nora Volckmann

Noellle de Vries

Roos van Vuuren

Isa Warmerdam

KIDS! Nieuwe leden

Geboorte

Op 31 januari 2021 is Joni van Veen 

geboren.

Trotse vader Sebastiaan Pos turnt op 

dinsdag in de turnhal.

Sebastiaan, Kris en Mika van harte 

gefelicteerd met de geboorte van jullie 

dochter en zusje!
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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

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 vacant  penningmeester@fraternitas.nl  

2e penningmeester Marina Luijkx  marina@fraternitas.nl

Leden:

Robbert den Uijl  robbert@fraternitas.nl

Mariëlle van der Meer  marielle@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 

Iris van Riet Paap  iris@fraternitas.nl 

Jaimy Rademakers  jaimy@fraternitas.nl  

Jildau Haberkiewicz  jildau@fraternitas.nl 

Joana Ferrari  joana@fraternitas.nl 

Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl

Mariska Kolijn  mariska@fraternitas.nl 

Nicky Corthals  nicky.corthals@fraternitas.nl 

Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl 

Shanna van Steensel van der Aa  shanna@fraternitas.nl

Suzanne Ekhart  suzanne@fraternitas.nl 

Vertrouwenscontactpersoon
Marja den Uijl  mcdenuijl@gmail.com

Buurtsportcoach
Jolanda van der Linden  Jolanda.vanderlinden@sportutrecht.nl

Ledenadministratie
Ria van Raaij  ledenadministratie@fraternitas.nl

  (030) 243 66 42

Redactie Fratblad    kopij@fraternitas.nl  
Facebook  socialmedia@fraternitas.nl

Website (www.fraternitas.nl)  webmaster@fraternitas.nl
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Rooster vanaf 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, Jildau Haberkiewicz en  

  Nicky Corthals 

10.45 - 13.15 uur acro selectie vanaf 7/8 jaar 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 



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:

Zijlsterraklaan 44 

3544 SV Utrecht


