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Het belooft nog een leuke tijd te worden tot aan de 
zomer. Gelukkig zijn de lessen weer gestart na de 
zoveelste lockdown, een woord dat ik tegenwoordig blind 
kan typen, met een vinger, met twee vingers en met drie 
vingers. Dan houdt het op.

Tot aan juli valt er nog veel te genieten. Om te beginnen met de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 21 april. We blikken terug op het afgelopen jaar. 
Het lijkt een kopie van 2020, maar toch ook weer niet. Mede dankzij de nieuwe 
bestuursleden is er een nieuw elan. En dat gaan jullie zeker merken. We houden de 
ALV in ons nieuwe honk, de Bernarduskerk in Hoograven. Want dat online-gedoe 
zijn we na twee jaar meer dan zat.

Maar dat is nog niet alles. De vrijdag na Hemelvaart (27 mei) gaan we weer Gym en 
Jumpen, ten minste, als er voldoende begeleiders meegaan. Met het jongerenkamp 
gaan we op 21 en 22 mei naar Beekbergen op de Veluwe. Daar heb je al informatie 
over ontvangen en het staat ook nog in dit blad. Je kan je nog tot 1 mei hiervoor 
opgeven. En op 11 juni is de onderlinge wedstrijd. Nu de lessen weer in volle gang 
zijn, is er nog voldoende tijd om zich goed voor te bereiden.

We sluiten 2 juli het seizoen dit jaar ook weer groots en meeslepend af met een 
spetterend buitenevenement dat in het teken staat van sport, spel en plezier. 

Nu we eindelijk weer mogen, voelen we de energie weer door onze aderen vloeien. 
En dat werd tijd, hoog tijd. 

Hans Delissen (voorzitter)
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Agenda

April 2022
- april  Acro halve finale
15 april  Goede Vrijdag (geen trainingen)
17 en 18 april Pasen (geen training)
21 april  Algemene Leden Vergadering
27 april  Koningsdag (geen trainingen)

Meivakantie 30 april t/m 9 mei

Mei 2022
- mei  Acro halve finale
21 en 22 mei Jongerenkamp
26 mei  Hemelvaart (geen trainingen)
27 mei  Gym & Jump

Juni 2022
- juni  Acro Nederlands Kampioenschap
4 juni  Kopij voor Fratblad insturen naar kopij@fraternitas.nl
5 en 6 juni Pinksteren (geen trainingen)
11 juni  Onderlinge wedstrijden Fraternitas

Juli 2022
2 juli  Seizoensafsluiting Fratdag

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus

Geef dieven geen kans! 
Laat daarom nóóit waardevolle spullen achter in de kleedkamer. Laat 

jouw waardevolle spullen thuis of neem ze mee de gymzaal in.

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

Agenda ALV 2022

Wanneer:   donderdag 21 april 2022
Waar:    Johannes Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Utrecht
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 ALV d.d. 24 juni 2021 en de extra ALV d.d. 22 juli 2021
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag secretaris (er zijn geen jaarverslagen turnen en acro omdat er in  
 2021 geen wedstrijden zijn geweest)
5. Verslag van de kascontrolecommissie
6. Jaarverslag penningmeester
7. Raming 2022 en Begroting 2023
a. Decharge bestuur voor 2021
8. Benoeming kascontrolecommissie 2022
9. Benoeming continuïteitscommissie. Als leden worden voorgesteld Ati Dijk  
 en Kees den Uijl.
10. Contributievaststelling
11. Diverse jubilea:
 12,5 jaar lid: Pien van den Eijnden, Femke de Groot, Claudia de Groot,  
   Qvinny Leemans
 50 jaar lid: Marja den Uijl
12. Bestuursleden
 Aftredend (niet herkiesbaar): Marina Luijkx (2e penningmeester) 
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 7 april 2022 in het bezit te zijn van de 
voorzitter (voorzitter@fraternitas.nl).
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Aanwezigen: 
Online (via zoom): Ria Kraaimaat, Judith van 

Tol, Mariska Kolijn, Suzan Ekhart, Qvinny 

Leemans, Jonneke Kuperus, 

Offline (The Colour Kitchen in Zuilen): Hans 

Delissen, Marina Luijkx, Robbert den Uijl, 

Clasineke Groenendijk, Carlien den Uijl, Rien 

den Uyl, Cees Casteleijn, Ati Dijk, Marja den 

Uijl, Kees den Uijl, Lenny de Heus, Annemiek 

van der Ploeg- Hauer, Cisca den Uyl, Hester 

van der Rijst, Eddy van der Rijst, Laura den 

Uyl, Thijs Litjens, Joost van der Meer, Lida 

Kaboord, Rita Kerkhoven, Jitta Vroonhof, Els 

Spierings, Jannie Dijk, Jaimy Rademakers, 

Mariëlle van der Meer, Steven Wijkmans, 

Marjolein Wijkmans, Margreet van der Klij, 

Evert van der Klij

1. Opening:
Hans opent de vergadering en heet iedereen 

van harte welkom. We houden een moment 

stilte ter nagedachtenis aan de overleden 

leden: Geza en Francien Szabo-Mandersloot 

en Wil Hendrichs-Verbeek.

2. Notulen van de vorige ALV d.d. 1 
oktober 2020
De notulen zijn goedgekeurd.  

3. Ingekomen stukken en mededelin-
gen

Afgemeld: Ria van Raaij, Joop van Raaij, 

Elsemiek Versteegt, Ron Visser, Janneke 

Peerdeman en Claudia de Groot

4. Jaarverslag secretaris met bijlage 
wedstrijden
Verslagen worden goedgekeurd met dank 

aan Marina Luijkx, Elsemiek Versteegt en 

Jaimy Rademakers.

 

5. Verslag van de kascontrolecommis-
sie
Claudia de Groot en Ati Dijk vormden dit 

jaar de kascontrolecommissie. Ati krijgt het 

woord en geeft aan samen met Claudia 

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 2020. 

6. Jaarverslag penningmeester
Vragen van de leden: 

- Krijgen we weer subsidie van de gemeente 

als het gaat om zaalhuur? We hebben 

meegedaan aan aangepast sporten 

challenge, daar hebben we geld van 

gekregen

- Groot bedrag bij baten, hoe komt dit? Dit 

komt door het geld dat nog overgemaakt 

moest worden door de drumband. 

- Lage trainerskosten, hoe komt dit? We 

beschikken nu over weinig trainers die een 

KSS3 hebben, maar met name KSS2. Hierdoor 

zijn de kosten lager. 

- Hogere kosten cursussen? Dit komt door de 

trainers die nu in opleiding zijn tot KSS2 en 

KSS3. 

- Zaalhuur? Dit is lager omdat we tijdens 

de lockdown geen zaalhuur hadden, de 

gemeente kwam de verenigingen hierin 

tegemoet. 

- Het grote bedrag op de uitgaven kant 

van de jaarrekening betreft de onderlinge 

wedstrijden van 15-2-2020.

Jaarverslag wordt goedgekeurd met dank 

aan Clasineke Groenendijk. 

7. Begroting 2021 en Raming 2022
Clasineke Groenendijk: de  

coronamaatregelen hebben invloed gehad 

op de inkomsten en de kosten. We kunnen 

de begroting van 2021 niet meer aanpassen, 

omdat deze al is goedgekeurd in een eerdere 

ALV. De raming 2022 is afgeleid van 2019, 

omdat dit een ‘gemiddeld jaar’ is geweest. 

8. Benoeming kascontrolecommissie 
2020
Claudia de Groot gaat nog een jaar door. 

Hester van der Rijst is tweede lid. Laura den 

Uyl biedt zich aan als reserve. 

9. Contributievaststelling
Voorstel om contributie te laten wat het is. 

Akkoord.

10. Statutenwijziging
We hebben de statuten gewijzigd in verband 

met de nieuwe wet bestuur en toezicht 

voor rechtspersonen. Dit gaat over de 

bepalingen van bestuur en toezicht binnen 

verenigingen. Deze wet zorgt ervoor dat 

er een noodzakelijke wijziging nodig is in 

onze statuten. We hebben er daarom voor 

gekozen om de statuten nu te wijzigen. Er 

moet een regeling in de statuten zijn dat 

Fraternitas alsnog bestuurd kan worden als 

het zittende bestuur niet beschikbaar is. We 

roepen daarom een continuïteitcommissie 

in het leven. Deze commissie is er dan in het 

geval er niemand van het bestuur aanwezig 

is om beslissingen te nemen die op dat 

moment ook echt genomen moeten worden. 

In de praktijk zal dit niet snel gebeuren, maar 

we willen wel voldoen aan de nieuwe wet en 

daarom deze aanpassing. 

Omdat de huidige statuten van 1980 zijn, 

hebben we de statuten daarnaast up to date 

gemaakt aan de huidige wet- en regelgeving. 

We hebben het format dat de KNGU 

voorschrijft gebruikt als basis voor de nieuwe 

statuten. We hebben de statutenwijziging 

via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt. In het 

kort worden de belangrijkste wijzigingen 

doorgenomen:

- De vereniging heeft niet langer als doel 

om gelegenheid te geven tot het musiceren 

in een drumband (artikel 4 lid 1 sub a), 

aangezien de drumband al sinds lange tijd is 

opgeheven;

- De benoeming van een 

continuïteitscommissie (artikel 5 lid 2): 

Notulen ALV 24 juni 2021
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het bestuur stelt voor om bij ontstentenis 

(vacature) of belet (afwezigheid) van alle 

bestuursleden het bestuur op te dragen aan 

een continuïteitscommissie (zie artikel 14 lid 

7). Deze commissie zal door de ALV worden 

benoemd. De continuïteitscommissie kan 

beslissingen nemen indien sprake is van 

ontstentenis (vacature) of belet (afwezigheid) 

van alle bestuursleden;

- Het bestuur bestaat ten minste uit 3 

bestuursleden, waaronder een voorzitter, 

secretaris en penningmeester (artikel 14 

lid 1): in de huidige statuten staat dat het 

bestuur moet bestaan uit ten minste 5 

bestuursleden, waaronder een voorzitter, 1e 

secretaris, 2e secretaris, 1e penningmeester 

en 2e penningmeester. Wij merken dat de 

benoeming van een 2e secretaris en 2e 

penningmeester in de huidige praktijk niet 

gangbaar meer is;

- Bij ontstentenis of belet van alle 

bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij 

de continuïteitscommissie (artikel 14 lid 7): 

deze bepaling dient op grond van de WBTR 

in de statuten te worden opgenomen;

- Het bestuur hanteert met betrekking tot 

betalingen boven de € 5.000,- het “vier ogen 

principe” (artikel 16 lid 3);

- Digitale besluitvorming wordt mogelijk 

gemaakt (artikel 20 lid 6 tot en met 9);

- De oproepingstermijn voor een ALV wordt 7 

dagen in plaats van 14 dagen. De oproeping 

zal niet langer mogelijk zijn door middel van 

een advertentie in het dagblad (artikel 24).

In de statuten dient nog een kleine 

aanpassing plaats te vinden in artikel 11 lid 

2. Hier moet staan dat opzegging slechts kan 

geschieden tegen het einde van een half 

jaar, in plaats van tegen het einde van een 

kwartaal. Leden die trainen in de turnhal (in 

plaats van een gewone gymzaal) kunnen 

namelijk alleen per half jaar opzeggen.

Vragen van de leden:

- de suggestie wordt gedaan om bij het 

tuchtrechtelijke punt te verwijzen naar het 

document van de KNGU, want daar staat het 

al goed in opgenomen

- wat is het officiële communicatiekanaal? 

Fratblad en e-mail. 

De ALV is akkoord met de voorgestelde 

statutenwijziging. Er zijn geen 

tegenstemmers.

De ALV is akkoord met het verlenen van een 

machtiging aan iedere medewerker van het 

notariskantoor Blokhuis en Duinstra om de 

akte van statutenwijziging te passeren. 

We zijn verplicht om binnen 4 weken een 

tweede ALV te plannen, omdat er bij de 

eerste ALV niet 2/3 van de leden aanwezig 

was. Deze staat gepland op 22 juli 2021 en 

vindt plaats via zoom. 

11. Diverse jubilea
• 12,5 jaar lid: Jitta Vroonhof, wordt 

toegesproken door Ati Dijk

• 12,5 jaar lid: Marc van der Looij, afwezig 

(Eddy van der Rijst geeft aan dat Marc nog 

niet 12,5 jaar lid is)

• 40 jaar lid: Annemiek van der Ploeg-Hauer, 

wordt toegesproken door Lenny de Heus

• 70 jaar lid: Els Spierings, wordt toegesproken 

door Cees Casteleijn

• 75 jaar lid: Lida Kaboord, wordt 

toegesproken door Lenny de Heus

12. Volgens rooster aftredende (en 
niet herkiesbare) bestuursleden 
Mariëlle van der Meer (algemeen bestuurslid), 

niet herkiesbaar, wordt toegesproken door 

Marina Luijkx.

Clasineke Groenendijk (penningmeester 

ad interim), al eerder afgetreden maar door 

gebrek aan nieuwe penningmeester is zij de 

taken blijven uitvoeren. Zij stopt nu helemaal 

en draagt de taken over aan de nieuwe 

penningmeester Cees Casteleijn. Clasineke 

wordt toegesproken door Hans Delissen.

13. Nieuwe bestuursleden
• Cees Casteleijn  penningmeester

• Ria Kraaimaat algemeen bestuurslid 

• Carlien den Uijl algemeen bestuurslid

• Rien den Uyl algemeen bestuurslid

De leden stemmen in met de toetreding van 

bovenstaande nieuwe bestuursleden. 

 

14. Rondvraag
Geen vragen. 

15. 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.

Juni 2021, Mariëlle van der Meer, notulist

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker
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Aanwezigen:
Judith van Tol, Rien den Uyl, Ati Dijk, Clasineke 

Groenendijk, Marina Luijkx, Robbert den Uijl 

en Ria Kraaimaat.

Enige agendapunt: 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. 

In de statuten dient nog een kleine 

aanpassing plaats te vinden in artikel 11 lid 

2. Hier moet staan dat opzegging slechts kan 

geschieden tegen het einde van een half 

jaar, in plaats van tegen het einde van een 

kwartaal. Leden die trainen in de turnhal (in 

plaats van een gewone gymzaal) kunnen 

namelijk alleen per half jaar opzeggen.

De ALV is akkoord met de voorgestelde 

statutenwijziging. Er zijn geen 

tegenstemmers.

De ALV is akkoord met het verlenen van een 

machtiging aan iedere medewerker van het 

notariskantoor Blokhuis en Duinstra om de 

akte van statutenwijziging te passeren

Juli 2021, Marina Luijkx, notulist

Afgelopen jaar was een jaar waarin 
we wederom in de greep werden 
gehouden door de COVID19-pandemie. 
Lessen konden verschillende keren niet 
doorgaan, wedstrijden waren er amper 
tot niet en ook de andere gebruikelijke 
activiteiten waren er maar beperkt. 
Gelukkig konden we elkaar wel in real 
life zien op de ALV! 

Bestuurszaken
In 2021 namen wij afscheid van Mariëlle 
van der Meer als bestuurslid. 

Tegelijkertijd werd het bestuur 
versterkt door het aantreden van vier 
nieuwe bestuursleden: Rien den Uyl, 
Cees Casteleijn, Carlien den Uijl en 
Ria Kraaimaat. Rien, Carlien en Ria zijn 
algemeen bestuurslid. Cees heeft het 
penningmeesters-stokje overgenomen 
van Clasineke Groenendijk, waardoor 
Clasineke – hoewel zij in 2018 al was 
afgetreden als penningmeester – 
het beheer van de financiën van de 
vereniging eindelijk kon overdragen. 
Clasineke, nogmaals heel veel dank voor 
jouw tomeloze inzet voor de vereniging! 

Ook zijn wij als bestuur erg blij met 
de hulp van Judith van Tol. Hoewel 
Judith officieel geen bestuurslid is, 

ondersteunt zij het bestuur op diverse 
fronten, waaronder op het gebied van 
communicatie en het veilig sportklimaat. 

Het bestuur heeft in deze samenstelling 
met veel nieuwe energie gewerkt aan 
diverse thema’s binnen de vereniging. 

Trainerszaken
Voor de trainers was het wederom een 
uitdagend jaar. Hoe houd ik mijn leden 
in beweging tijdens de lockdown? 
Op die vraag wisten de trainers goed 
antwoord. Buiten trainingen, online 
trainingen of diverse opdrachten, alles 
werd uit de kast gehaald om onze leden 
te kunnen laten bewegen. Chapeau voor 
de creativiteit en de flexibiliteit die jullie 
hier hebben laten zien. 

We hebben afgelopen jaar weer 
een aantal nieuwe trainers mogen 
verwelkomen. Renske de Boer heeft 
de dinsdaglessen in Zuilen op zich 
genomen. Ook is Jibbe Peeters bij ons 
begonnen. Hij geeft de Club Extra/
jongens les. Joana Ferrari had zo’n 
succes met haar lessen, dat ze haar uren 
heeft uitgebreid. 

Bij de acro selectie zorgde het vertrek 
van Nicky Corthals voor een plek die 

Notulen ALV 24 juni 2021
Jaarverslag “secretaris” 2021
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moest worden opgevuld. Daar is Lois 
Copinga voor in de plaats gekomen. 

Opleidingen
In 2021 is er ook weer hard gestudeerd 
door onze trainers. Jaimy Rademakers 
rondde haar KSS3-opleiding af en 
Danique Ultee en Nicky Corthals 
behaalden hun jurybrevet. 

Activiteiten
Door corona was het een jaar zonder de 
vele gebruikelijke activiteiten die Frat 
kent. Het jongeren- en ouderenkamp 
kon helaas niet doorgaan, net als 
veel wedstrijden (zoals de onderlinge 
wedstrijden en de springwedstrijden). 

In plaats daarvan hebben we wel 
een aantal  leuke andere activiteiten 
gehad. Elsemiek, Jaimy, Jolanda 
en Suzanne hebben namelijk een 
coronabeweegcommissie in het leven 
geroepen. Deze commissie organiseert 
leuke activiteiten voor alle leden om te 
blijven bewegen en contact met elkaar 
te houden. Zo verschenen er op social 
media diverse leuke opdrachten om uit 
te voeren. 

Ook organiseerde de commissie een 
Beweegbingo. Bingo via Zoom, helemaal 
van deze tijd. Alle deelnemers kregen 
een lege bingokaart en deze mochten zij 
zelf invullen met nummertjes. Bij ieder 
nummer hoorde een beweegopdracht. 

De opdrachten bestonden uit 
verschillende turnonderdelen, zoals 
een zweefstand, een spagaat of de 
kabouterdans. Ontzettend leuk bedacht 
en het was dan ook een geslaagde 
activiteit.

Een andere activiteit was de speurtocht. 
Door middel van hints konden de 
deelnemers de opdrachten die verspreid 
in de wijk hingen, zoeken. Deze 
opdrachten bestonden uit het zo hoog 
mogelijk springen of zo lang mogelijk 
balanceren. Nadat de opdracht was 
gedaan, kreeg je een letter die samen een 
woord vormden. Bij het insturen van de 
juiste oplossing, kregen de deelnemers 
een digitaal detective diploma. 

Veel dank aan onze 
coronabeweegcommissie voor jullie 
inzet en enthousiasme om deze 
activiteiten te verzorgen!

Naast deze activiteiten hebben we nog 
twee ontzettend sportieve dagen gehad 
op onze Fratdag en bij Gym & Jump. Op 
de Fratdag was er een mega zeskamp 
opgebouwd. Er werd geraced op een 
stormbaan, er konden verschillende 
estafettes worden gedaan en ook het 
lasergamen was enorm geslaagd. 

Met veel leden zijn we voor Gym & Jump 
naar Den Bosch afgereisd voor een volle, 
sportieve dag met air jumpen, turnen 

& acro, bowlen, luchtkussen, mega 
just dance, klimmen & springen en 
trampolinespringen. Wat een spektakel 
was dat!
 
Burgerlijke stand
In januari kreeg Qvinny Leemans 
(trainster) een dochter. Ook oud trainster 
Natascha Baars kreeg een dochter Isa,. 
En vrijwilliger en actief lid Sebastiaan 

Pos kreeg een dochter Joni.  
Helaas hebben we ook droevig nieuws, 
want op 24 februari 2021 is Francien 
Szabo-Mandersloot overleden en in 
april 2021 is Wil Hendrichs-Verbeek 
overleden.

Met vriendelijke groet,
Marina Luijkx
2e penningmeester

Crediteuren, Balans, Begroting, 
Creditfactuur, Jaarafsluiting, Kasverschil, 
Liquide middelen, Passiva, Storno, Vaste 
activa, Debiteurenbeheer. 
Een woordenbrij met kreten waar ik 
me wel iets bij kan voorstellen, maar 
waarvan ik geen idee heb wat erachter zit 
of welke consequenties deze begrippen 
mogelijk met zich meebrengen.

In mijn actieve “loopbaan” bij Fraternitas 
ben ik nooit ook maar enigszins 
geïnteresseerd geweest in de jaarstukken 
van de boekhouding. Sterker nog, ik 
verafschuwde al die getalletjes tijdens 
de jaarvergaderingen. Het enige wat ik 
eventueel in hoge nood bij gebrek aan 
opgestoken vingers tijdens een ALV wel 
had willen doen, is mij aanbieden als 
“reserve bij de kascontrole commissie”. 
Waarbij ik eigenlijk wel wist dat ik – 

mocht ik onverhoopt voor deze taak 
moeten opdraven wegens absentie van 
een commissielid – zo beroerd van de 
zenuwen zou geraken, ik me ziek zou 
moeten melden. Dit is een deel van mijn 
financiële voorgeschiedenis.

Woorden als berghout, fok trimmen, 
aanvaringsklamp, schootblok, dirk 
vieren, fok bak, scheerhout, leuvers, 
korvijnagel en  reciproke inhibitie, 
balloneren, m.latissimus dorsi, excentrisch 
aanspannen, origo en insertie, CPAP, 
bedfiets klinken mij daarentegen 
vertrouwder in de oren.

Enfin, ik schrijf dit niet om op mijn 
borst te slaan, want iedere lezer met 
een bepaald beroep of hobby kent wel 
vakterminologie die voor een ander 
abracadabra zijn. Dus niets bijzonders, 

Jaarverslag penningmeester
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behalve dat ik nu dus moet gaan 
studeren op de boekhoudkundige 
abracadabra’s. Hetgeen – zoals u begrijpt 
– een heel ander genre voor mij is!

Tot mijn grote verwondering begin ik het 
nu na een half jaar (durf het bijna niet te 
schrijven) een beetje leuk te vinden om 
al die getallen geordend op hun eigen 
plekje te zetten en dan plots te zien 
dat “het klopt”! Toen ik begon had mijn 
onvolprezen voorgangster Clasineke 
gezegd: “dat gaat je wel lukken” 
(natuurlijk op het gevaar af dat ik me zou 
terug trekken). Enfin, ik antwoordde met 
het gezegde: “elke aap kun je een trucje 
leren”. Nou, ik heb een trucje geleerd en 
ben apetrots! En nu de rest nog. 

Welaan, ik ben dus de penningmeester 
in het bestuur van Fraternitas. Dit heet 

het dagelijks bestuur samen met de 
voorzitter en secretaris (deze rol is 
trouwens nog vacant) en samen met de 
andere geweldige leden. Maar wat mij 
nu werkelijk boeit, is het reilen en zeilen 
van de vereniging. Ik heb nu ik met 
pensioen ben, “de tijd aan mezelf” dus 
kan ik me overal lekker mee bemoeien. 

Maar ter zake, als u mij vraagt : “hoe staan 
we er financieel voor”, antwoord ik: “nou, 
niet slecht!”   Maar kijkt u zelf eens of u 
er iets van snapt. En heeft u vragen, mail 
ze voor de ALV  aan de penningmeester 
dan val ik tijdens de Algemene Leden 
Vergadering  op 21 april niet door de 
mand.
U komt toch wel?

Hartelijke groet 
Cees Casteleijn (de penningmeester!)

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.

Begroting 2022 en raming 2023

 

Baten 

 Contributies 
Donaties 
Adverteerders 
Wedstrijden inschrijfgeld 
Deelnemersgeld kampen 
Subsidie gemeente 
Grote Club Actie 
Opbrengst verkoop kleding 
Rente 
Overige baten 

 
 

 € 
85.000 

250 
300 
100 

3.500 
1.200 
1.000 

0 
0 
0 

91.350 
 

 € 
62.287 

25 
290 

0 
578 

0 
3.145 

0 
0 
0 

66.325 
 

 € 
78.249 

25 
0 

465 
0 

1.192 
4.283 

0 
0 

6.171 
90.384 
 

 € 
85.000 

250 
200 
100 

3.500 
1.200 
3.000 

0 
0 
0 

93.250 
 

 € 
78.249 

250 
300 
100 

3.500 
1.200 
3.000 

0 
0 
0 

86.599 
 

 

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) 

 

 € 
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 

 500 
  

 

 € 
18.749 

277 
204 
220 

15.652 
2.105 
1.972 

0 
10 

157 
1.483 
5.017 

325 
939 

0 
1.909 

0 
13.103 

0 
1.262 

729 
711 

64.822 

 1.502 
  

 

 € 
15.347 

593 
3.140 

101 
16.572 
1.865 

709 
0 
0 
0 

1.074 
5.472 
2.355 
2.166 

0 
2.593 

0 
12.431 

0 
1.530 
1.355 

787 
68.089 

 22.295 
  

 

 € 
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 

 2.400 
  

 

 € 
20.000 
1.000 
1.000 

100 
33.000 
1.000 
2.000 
3.000 

500 
150 

1.000 
6.000 

500 
1.800 

20.000 
3.000 

0 
13.000 

0 
2.000 
1.000 

800 
110.850 

 -24.251 
  

 

 

BALANS 

 
 Materiële vaste 
activa 
Voorraad kleding 
Overlopende activa 
Liquide middelen 

 
 

31-12 2021 
€ 
1.615 

326 
4.507 

100.072 
106.521 

 

31-12-2020 
€ 

2.523 
433 

5.039 
93.000 

100.996 
 

 
 Vermogen 
Reserve lustrum 
Overige passiva 
Resultaat boekjaar 

 
 

31-12-2021 
€ 
100.176 

0 
4.842 
1.503 

106.521 
 

31-12-2020 
€ 

77.527 
0 

1.174 
22.295 

100.996 
 

 

 
Begroting Exploitatie Exploitatie begroting         Raming 

 
2021 2021 2020 2022          2023 

Fratlied
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Hallo Fratleden, 

Op 21 en 22 mei 2022 gaan we weer met Frat op kamp.
Je mag mee als je op 17 mei 7 jaar maar nog geen 14 jaar bent.

We gaan dit jaar naar Beekbergen, op de Veluwe, fijn in de bossen.
Op zaterdagochtend mag je gebracht worden tussen 9.30 -10.00 uur. Op 
zondagmiddag kan je weer worden opgehaald om 15.00 uur. De kosten voor het 
kamp zijn € 40,00 per persoon. Een tipje van de sluier; Je moet je gymnastiekkleren 
en je speurneus meenemen, voor een echte turnhal!!!!!!!

Heb je zin om mee te gaan, geef je gegevens direct door aan shanna@fraternitas.nl  
of geef het strookje aan je eigen trainer. Doe dit voor 1 mei!!!
Deze brief is ook te vinden op de site van Fraternitas. 
Pas als het geld is overgemaakt is de inschrijving definitief!

Het geld moet je overmaken op: NL65INGB0007392384 t.n.v. CVLO Fraternitas.
onder vermelding van FRATKAMP, naam kind en naam van de trainster van het kind.
Snel inschrijven want vol=vol   

Tot ziens in Beekbergen
Nicky, Shanna en Clasineke

Op zondag 17 oktober heeft Jaimy Rademakers haar KSS 3 opleiding afgesloten met 
een hele goede examenles. 
KSS staat voor Kwalificatiestructuur Sport.
Met KSS 2 mag je assisteren tijdens de training en met KSS 3 mag je zelfstandig 
lesgeven.

Op 1 maart 2020 was de eerste cursusdag. Door de Corona was deze opleiding wel 
met hobbels en bobbels. Dan weer wel lesdagen, dan weer niet. Dan waren er weer 
geen lessen waar de opdrachten gedaan konden worden, enzovoort.
Maar ze heeft het diploma binnen en dat was dik verdient. 

Jaimy, van harte gefeliciteerd!!!

Ati Dijk
Praktijkbegeleider

 
 

                         
 
 
                        

              
Hallo Fratleden,  
 
Op 21 en 22 mei 2022 gaan we weer met Frat op kamp. 
Je mag mee als je op 17 mei 7 jaar maar nog geen 14 jaar bent. 
 
We gaan dit jaar naar Beekbergen, op de Veluwe, fijn in de bossen. 
Op zaterdagochtend mag je gebracht worden tussen 9.30 -10.00 uur. Op zondagmiddag kan je 
weer worden opgehaald om 15.00 uur. De kosten voor het kamp zijn € 40,00 per persoon. 
Een tipje van de sluier; Je moet je gymnastiekkleren en je speurneus meenemen 😊😊 voor een 
echte turnhal!!!!!!! 
 
Heb je zin om mee te gaan, geef je gegevens direct door aan shanna@fraternitas.nl  of geef het 
strookje aan je eigen trainer. Doe dit voor 1 mei!!! 
Deze brief is ook te vinden op de site van Fraternitas.  
Pas als het geld is overgemaakt is de inschrijving definitief! 
 
Het geld moet je overmaken op: NL65INGB0007392384 t.n.v. CVLO Fraternitas. 
onder vermelding van FRATKAMP, naam kind en naam van de trainster van het kind. 
Snel inschrijven want vol=vol    
 
Tot ziens in Beekbergen 
 
Nicky, Shanna en Clasineke. 
 
 
Naam   
Geboorte datum   
Leeftijd op 17 mei   
Op les bij   

 
  

Telefoonnummer (voor een evt. 
noodgeval)   
Medicijnen   
Dieet   
Allergie  
Vegetarisch  
 
 

Examen KSS 3
Jongerenkamp
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Ik (Elynn) vond het super leuk en ik kwam 

ook een vriendin tegen van een andere keer 

Sammie en nu hebben we weer contact. En 

bij de Gym en Jump vond ik het ook leuk dat we gingen bowlen en frietjes eten. En dat we 

meerdere zalen hadden. En er waren mega trampolines dat was super gaaf. En ik vond het 

ook leuk om iemand op de trampolines te zien van het Nederlandse team, want hij kon hele 

gave  truckjes. Elynn (turnt bij Renske en Danique in Zuilen)

Haar zusje Jony van 7 was ook mee naar Gym en Jump. Zij turnde altijd bij Jolanda bij de 

Special Needs gym*, maar sinds dit jaar doet ze mee met de rest bij Renske en Danique in 

Zuilen. Jony zag vooral uit naar de busreis ! En ik, moeder voor Elynn en Jony, heb genoten 

van de zonsopkomst!

De dag vloog voorbij omdat het allemaal zo goed georganiseerd was: iedere 50 minuten naar 

een andere zaal en aan het einde van de dag hadden we wel 20 verschillende dingen kunnen 

doen. Er is in Den Bosch supergoed materiaal, want - zo vertelde iemand mij - de top van 

Zuid-Nederland turnt daar....wauw ! Jony heeft vooral ook enorm zitten kletsen met iedereen; 

dat kan ze goed en ze doet het graag en het maakt haar geen bal uit wie of wat je bent: als je 

eruit ziet als een mens, dan loop je het risico om door haar te worden aangesproken ;-).

* special needs gym is voor kinderen die het anders doen qua ontwikkeling, bijvoorbeeld 

langzamer dan de meeste kinderen; Jony heeft overal in haar lijf slappere spieren, daarmee 

is ze geboren; dit betekent dat zij meer moet oefenen om iets te kunnen, zoals lopen of 

springen.

Nou, voor degenen die dit jaar twijfelden of ze wel mee zouden gaan: je kan best meekomen 

hoor! De sfeer was geweldig en we keken allemaal naar elkaar om en letten op of iedereen 

haar spullen wel meenam of dat iedereen het wel naar haar zin had. 

Bedankt voor het organiseren!

Groeten van Elynn, Jony en Willemieke Buijze

Lockdown kiekjes

Gym & Jump okt 2021
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Op zaterdag 20 november vond de Breda Open Acro Cup (BOAC) plaats. 
Spannend, want dit was de eerste wedstrijd in anderhalf jaar. Er deden vier teams 
van Fraternitas mee. Voor ons allemaal de eerste wedstrijd in lange tijd en voor 
sommige bovenpartners pas hun eerste of tweede acrowedstrijd ooit. Als eersten 
mochten Lotte en Mirjam U. Ze lieten een super mooie, stabiele oefening zien. Het 
stoerste vond ik hun toss up tot in de handen en de arabier flikflak van Lotte. Hun 
streksprong met halve draai was echt torenhoog. Daarna was ik zelf aan de beurt. 
We zijn dit seizoen begonnen als trio met Danique en Roos. Helaas kon Danique 
door een blessure niet mee doen en hebben Roos en ik in een paar weken tijd 
duo-elementen getraind. We begonnen met de salto achterover uit de handen, daar 
hadden we hard voor geoefend. Ook Roos deed voor het eerste een arabier flikflak 
in de oefening. Daphne, Jildau en Mirjam K sloten de wedstrijd in het D-niveau af. 
Ook zij lieten een prachtige oefening zien met een mooie splithang en zelfs twee 
saltootjes. In de volgende wedstrijdronde was het de beurt aan de C-junior teams 
met Sabine, Suus en Rhona. Voor deze meiden de eerste keer in de C-lijn. In hun 
balansoefening spatte de expressie van de vloer. In de tempo-oefening lieten 
ook zij een torenhoge salto tot ruglig zien. En ook Sabine heeft voor het eerst een 
arabier flikflak in de oefening gesprongen. Knap dat jullie nu al twee oefeningen 
konden laten zien.
Ik vind dat alle teams het super gedaan hebben. We hebben veel lol gehad en zijn 
weer een wedstrijdervaring rijker. 
De thuisblijvers konden de wedstrijd volgen via de livestream en het uitgebreide 
foto- en videoverslag van Danique, die onze grootste fan was.
Voor onze trainsters was het ook een dag van “eerste keren”. Jaimy zat voor het eerst 
als moeilijkheidsjury (worden de elementen correct uitgevoerd) achter de jurytafel 
en Mariska stond voor het eerst als trainster op de wedstrijdvloer.
 
Iedereen bedankt voor deze gezellige dag en laten we hopen dat we dit seizoen 
nog meer van dit soort dagen mogen meemaken!
 
Judith

Sneeuwpret

Daphne, Jildau, Mirjam K

Sabine, Suus, Rhona

Judith, Roos

Mirjam, Lotte

Shanna tijdens wintersport

Breda Open Acro Cup 
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Nienke, Fieke, Iris

Floortje, Lena, Olivia

Jildau, Mirjam, Daphne

Malu, Fiona, Zoë

Lois, Loes, Tessa

Mirjam en Lotte

Judith, Danique en Roos

Sarah, Lot, Lola
Rhona, Suus en Sabine

Opbrengst Grote Club Actie

Acro teams 2021-2022
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Sophie van Aalderen

Norinda Angel

Amira Assiti

Lien Abo Steiti

Vera Baams

Rosalie Berends

Feia van den Berg

Jip van de Berkt

Livia Bieshaar

Wolf Bijen

Femke Bloemen

Jaylinn ten Bohmer

Lieve Brunner

Marielle Buiteman

Annabelle van Dijk

Siebe Drost

Robin Ennes

Kiki Erdman

Vivien de Graaf

Eva Louise van Gils

Jasmijn van der Goot

Belle Habets

Livia Kaatee

Marova Kalla

Fien Koning

Roos de Koning

Sari Konink

Meggy Kremer Hovinga

Bart Laan

Lente

Boris Lems

Moria Mekonen

Pepijn Merkx

Mikkie van Neerbos

Fieke van Neck

Nova Nordeman

Josephine van Passel

Julie Planije

Anna de Pedro del Pozo

Finn Porton

Veerle Prummel

Melanie Renders

Noa Richardson

Loes Rink

Fay Rijnders

Josphine Roza

Nora Ruitenbeek

Pippa de Ruiter

Anna Rom Colthoff

Olivia Scheffer

Djenna Spronk

Simon Stienen

Noa Sanne Stolzenburg

Fien Terink

Sien Thijssen

Elin Uchtman

Sophie Uppelschoten

Isa Verboom

Isa Verweij

Sara Visser

Tess Visser

Liena van Vliet

Janne de Voogd

Eef Weggelaar

Sophie Wetzels

Clio Whitmore

Mees de Zeeuw

Nova Zonneveld

Amber Ahlaq

Ellinor Ahlaq

Rihana Akachar

Elena Boersema

Rosalie van Buuren

Zaria Cakir

Kiek van Dijk

Hanne van Dreumel

Rosa-May de Goede

Ester Kant

May Koppelhoff

Susanne Koenders

Eef Koppendraaier

Jennifer Lam

Nora Loeve

Noa Mackaaij

Gelena Ma Mahob

Jasmijn Munneke

Jibbe Peeters

Aletta van Rijssel

Robin Ruitenbeek

Evy Smook

Isolde Sonka

Vienna Visser

Daphne Vogelzang

Lily Vos

Miena Weijs

Noor van Willigenburg

Filippa Zanderigo

Lize van Zelderen

Sila Zuidland

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 4 juni 2022 aan 
via kopij@fraternitas.nl

Kopij Fratblad

Nieuwe leden
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Kledingverkoop Contributrie per 1 januari 2022

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 € 5,95 per 

kwartaal voor leden tot 16 jaar en € 7,35  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  
Iris van Riet Paap  iris@fraternitas.nl 
Jaimy Rademakers  jaimy@fraternitas.nl  
Jibbe Peeters  jibbe@fraternitas.nl
Jildau Haberkiewicz  jildau@fraternitas.nl 
Joana Ferrari  joana@fraternitas.nl 
Lenny de Heus   lenny@fraternitas.nl
Mariska Kolijn  mariska@fraternitas.nl 
Qvinny Leemans  qvinny@fraternitas.nl 
Renske de Boer  renske@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 jan 2022

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 Jibbe Peeters

Oude Kerkstraat 2A (ook: ingang Palmstraat)  

Woensdag:
14.45 - 15.45 uur  meisjes 4 - 6 jaar                 Joana Ferrari
15.45 - 16.45 uur  meisjes 7 - 9 jaar                 Joana Ferrari       
16.45 - 17.45 uur  meisjes 7 - 9 jaar                  Joana Ferrari
17.45 - 18.45 uur  meisjes 10 - 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 

Vrijdag:
16.30 - 17.30 uur  meisjes en jongens 4- 6  jaar  Suzanne Ekhart 
17.30 - 18.30 uur  meisjes 7- 8  jaar  Suzanne Ekhart 
18.30 - 19.30 uur  meisjes 8-10  jaar  Suzanne Ekhart 
19.30 - 20.45 uur  meisjes vanaf 11 jaar  Suzanne Ekhart 

Willibrordusstraat 45 (ingang St. Bonifatiusstraat t/o nr. 17)

Maandag:
17.45 - 20.00 uur acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn
  
Dinsdag:
17.00 - 18.00 uur meisjes  5-10  jaar Renske de Boer
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:
09.15 - 11.45 uur  acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers
10.30 - 13.00 uur acro selectie vanaf 7/8 jaar Jildau Haberkiewicz en Iris van Riet Paap

De Speler, Thorbeckelaan 18C

Zaterdag:
09.15 - 10.15 uur  acro recreatie 6 - 14 jaar  Iris van Riet Paap en Lois Copinga

Teun de Jagerdreef 1

Maandag:
19.30 - 20.30 uur conditieles (dames) Lenny de Heus

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


