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Zomer! Als dit tweede Fratblad van 2022 uitkomt, staat de 

vakantie alweer voor de deur. En dat is maar goed ook, want 

met de hoge temperaturen die we – zoals het nu lijkt – deze 

zomer kunnen verwachten, is het in de gymzalen niet uit te 

houden. Ook bij Fraternitas houden we dus een kleine break 

van zeven weken. Kunnen we gelijk even bijkomen van alle 

leuke activiteiten van de afgelopen maanden: wedstrijden, een 

jongerenkamp, een Fratdag. Eindelijk mochten we weer! 

In deze vakantieperiode staan onze bestuurswerkzaamheden op een iets lager pitje, om dan 

in september weer vol energie een nieuw seizoen in te kunnen luiden. Maar niet voor mij… 

Na ruim zes jaren actief te zijn geweest als voorzitter van de trainerscommissie en vervolgens 

als tweede penningmeester binnen het bestuur, heb ik afgelopen ALV mijn bestuurstaak 

aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen. Dit welkomstwoordje vanuit het bestuur is dus 

eigenlijk vooral een afscheidswoordje vanuit mij persoonlijk. 

Ik rolde zes jaar geleden als vanzelf de vrijwilligersgroep van Fraternitas binnen. Omdat ik 

het belangrijk vind om een bijdrage te leveren aan onze maatschappij, om niet alleen te 

consumeren en om mijn horizon te verbreden. Toen ik tijdens één van mijn eigen trainingen 

werd gevraagd als voorzitter van de trainerscommissie, was ik dan ook snel ‘binnen’. Wat heb 

ik sindsdien geweldige jaren beleefd. Met een onwijs leuk bestuur (wat een diversiteit qua 

samenstelling!) hebben we veel verschillende thema’s besproken en op de kaart gezet. 

Wat heb ik mij als relatieve buitenstaander welkom gevoeld bij deze vereniging. Ik stapte 

als 23-jarige de vereniging binnen en was gelijk onderdeel van de ‘familie’. Veel dank aan 

iedereen die daar aan heeft bijgedragen, en vooral dank aan mijn bestuursleden!

Voor mij is het nu weer tijd voor iets nieuws, maar dat betekent niet dat jullie mij nooit meer 

terugzien. Integendeel!

Fijne vakantie allemaal en graag tot ziens! 

Sportieve groet,

Marina Luijkx 

Van het bestuur

Vertrouwenscontactpersoon14

Seizoensafsluiting Fratdag16
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Assistentendag

Op 24 april hadden we weer een 
assistentendag. Alle assistenten van de 
vereniging waren uitgenodigd om een 
middagje meer te leren over assisteren, 
vangen en natuurlijk om samen plezier 
te maken. 

Het was de drukste assistentendag tot 
nu toe! Wie dat nog niet had heeft een 
assistentenshirt gekregen en wie hem 
niet meer paste kon hem omruilen. 
Dit keer nieuw op de assistentendag: 
aandacht voor turnen op de airtrack!
Wij vonden het een hele geslaagde 
middag!

Ook namens de andere trainers,
Suzanne

Agenda

Mevr. Drs. C. Groenendijk, Apotheker

Juli 2022
2 juli  Seizoensafsluiting Fratdag en vrijwilligersborrel

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus

Wist je al dat wij ook een instagram 
hebben? Hier delen we soms foto's van 
lessen op en kondigen we activiteiten 
aan. 
Scan de QR-code om naar onze 
instagram pagina (fraternitasutrecht) te 
gaan!

Instagram
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Frat in beweging

Ook Fraternitas heeft in zekere zin te lijden 

gehad onder de coronaperiode. We kennen 

allemaal de verhalen van eenzaamheid en 

isolement onder de jongeren, studenten, 

oudere mensen en voor onze leden het 

negatieve effect van de trainingstop.

De gevolgen van deze periode hebben we 

ook enigszins gevoeld onder de mensen die 

Fraternitas actief houden: de bestuursleden, 

trainers en vrijwilligers. 

Het contact onderling verminderde door 

de online vergaderingen, geen lessen 

en het niet even bij elkaar op bezoek 

kunnen. Het zorgde voor het afnemen van 

verbindingsgevoel met elkaar.

Om ons “broederschap – Frat” gevoel weer te 

laten stromen, hebben we “Frat in Beweging” 

georganiseerd. Op zaterdagmiddag 9 april 

kwamen we samen voor een teambuilding-

middag op onze vaste vergaderlocatie, de 

Johannes Bernarduskerk in Hoograven. Want 

Fraternitas heeft helaas geen clubhuis zoals 

een voetbal- of hockeyvereniging, waardoor 

we de laatste jaren op verschillende 

plekken - zoals een gymzaal, een gehuurde 

vergaderruimte of bij iemand thuis – 

moesten afspreken, wat erg onrustig is. 

Deze kerk gebruiken we sinds een half jaar 

om samen te komen: het geeft ons een vast 

punt en draagt bij aan het teamgevoel.

“Frat in Beweging” is een constructieve en 

leuke middag geworden met een groot 

aantal trainers en bestuursleden, die een 

maand daarvoor al een vragenlijst moesten 

invullen. 

Voorzitter Hans Delissen opende met 

informatie over de middag. Vervolgens  

liet ons bestuurslid Carlien den Uijl de 

aanwezigen een leuk spel doen: welk 

groepje kan binnen bepaalde tijd met 

spaghetti de hoogste toren bouwen met 

behulp van touwtjes, plakband en een 

schaar? 

Ondergetekende hield daarna een 

presentatie genaamd “de Fratwinkel” waarin 

een winkel met alle ins en outs als metafoor 

stond voor de vereniging. In een volgend 

blad kom ik hier nog wel eens op terug.

Yara Casteleijn heeft een duidelijke 

uiteenzetting gegeven over het 

functioneren van een team: er moet 

vertrouwen, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid zijn om tot resultaat te 

komen. Iedereen kon zijn of haar ideeën of 

opmerkingen geven en zijn of haar verhaal 

doen over hoe je er in staat. En zo kwamen 

we tot de belangrijke conclusie dat het toch 

prettiger is en voordelen heeft om als team 

te functioneren. Afsluitend hadden we een 

catering bedrijf in de arm genomen om met 

drankjes en hapjes de middag gezellig af te 

sluiten.

Ik vond het een zinnige middag en denk 

dat alle aanwezigen er iets aan hebben 

gehad. Op “Frat in Beweging” kunnen 

we voortborduren als basis voor een 

fijne samenwerking, wat uiteindelijk kan 

bijdragen aan het gevoel van verbinding.

Cees Casteleijn

NK Acro

De halve finale van het NK was echt 
super leuk, maar wel een beetje jammer 
dat het zo lang rijden was. Ik ben echt 
superblij want wij zijn derde geworden 
en dat betekent: naar de finale! Wat 
ik  superleuk vind, is dat je ook na je 
oefening op een bank mag zitten met 
komkommer en spekjes met drinken en 
hartjes. Ze zijn allemaal zo aardig! Zelfs 
de mensen waar we tegen moesten. De 
oefening ging goed, een paar foutjes, 
maar van fouten kun je leren. Bedankt 
iedereen die me heeft geholpen want 
we gaan als eerste van heel Fraternitas 
naar de finale. Ook bij de andere teams 
ging het goed. Gr Zoë
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Impressie jongerenkamp Toelichting contributie

Toelichting onderscheid verenigingscontributie en bondscontributie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 april 2022 hebben wij vanuit het 
bestuur voorgesteld om de contributie dit jaar niet te verhogen. Wij willen – net 
als tijdens de ALV – nogmaals benadrukken dat er een onderscheid is tussen de 
‘bondscontributie’ en de ‘verenigingscontributie’. 

De bondscontributie is de contributie die de KNGU per lid heft voor alle leden 
van Fraternitas. Deze kosten worden ieder kwartaal bij Fraternitas in rekening 
gebracht en Fraternitas belast deze door aan haar leden. De bondscontributie 
bedraagt in 2022 € 5,95 voor leden tot 16 jaar en € 7,35 voor leden vanaf 16 jaar. De 
verenigingscontributie is de contributie die Fraternitas in rekening brengt bij haar 
leden voor de lessen. Deze verenigingscontributie wordt per kwartaal geheven en 
bestaat uit een basisbedrag van € 15,- en een bedrag van € 6,25 per kwartier dat er 
getraind wordt. 

Wij hebben als vereniging alleen invloed op de hoogte van de 
verenigingscontributie, niet op de hoogte van de bondscontributie. Indien tijdens 
een ALV de contributie wordt vastgesteld, heeft dit besluit dus enkel betrekking 
op de verenigingscontributie. Het kan dan dus nog steeds zo zijn dat de KNGU de 
bondscontributie verhoogt, waardoor er alsnog sprake is van een verhoging van de 
totale contributie.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met Marina Luijkx via 
marina@fraternitas.nl.  

Adverteren in het fratblad?
Mail naar adverteren@fraternitas.nl



10 11

Acro wedstrijden 

Wedstrijden, wedstrijden en nog eens 
wedstrijden.

Wat we de afgelopen twee jaar 
hebben moeten missen, hebben we 
de afgelopen maanden eens goed 
ingehaald. Er stonden de afgelopen 
tijd namelijk heel wat acrowedstrijden 
op de agenda. En wat was  het fijn om 
eindelijk weer op de vloer te mogen 
laten zien waar we al die tijd voor 
getraind hebben! En met succes!

Districtswedstrijden & halve finale
We begonnen met twee 
districtswedstrijden in Zaandam. Het 
was best spannend, na al die tijd je 
oefening weer laten zien voor een 
jury, maar wat ging het goed. Alle 
teams hebben zich van hun beste kan 
laten zien. En dat heeft maar liefst 
10 medailles opgeleverd en 6 teams 
hebben zich weten te plaatsen voor de 
halve finale van het NK. Helaas hier en 
daar ook wat pech door Corona. Maar 
teams die niet mee konden doen aan 
de wedstrijden hebben in de zaal of op 
afstand, de anderen aangemoedigd. En 
dan was heel mooi en fijn om te zien.

Voor de halve finale mochten we 
gezellig naar Gramsbergen. We 
moesten even opzoeken waar het lag 
op de kaart. Met zoveel teams naar 

de halve finale was een spannende, 
leuke en leerzame ervaring. Andere 
tegenstanders en het niveau lag ook 
weer een stukje hoger. We zijn trots op 
de prestaties van alle teams! En voor 
het eerst heeft een team van Fraternitas 
zich weten te plaatsen voor het NK! Wat 
een mooie en unieke prestatie voor Zoë, 
Malu en Fiona!

Landelijke wedstrijden c-niveau
Onze twee teams die mee draaien op 
het C-niveau doen dit seizoen mee aan 
de landelijke wedstrijden. Dat betekent 
een heleboel sterke tegenstanders uit 
het hele land. Team Daphne, Mirjam 
en Jildau hebben helaas de eerst 
wedstrijd moeten missen en een hele 
periode niet kunnen trainen. Maar 
toch stonden ze er tijdens de tweede 
plaatsingswedstrijd en wisten zij twee 
goede oefeningen te draaien. Absoluut 
een prestatie om trots op te zijn. 
Team Sabine, Suus en Rhona deed het 
boven verwachting en behaalde een 
eerste plaats en wisten het NK limiet te 
behalen. Ook zij hebben zich weten te 
plaatsen voor het NK. Zij mogen op 25 
juni hun oefeningen laten zien in Ahoy! 
Een unieke en verdiende prestatie na 
een seizoen hard werken!
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Veilig Sportklimaat

…Een actueel onderwerp in de 
sportwereld. In 2021 is de turnwereld 
flink opgeschud. Er is een rapport 
verschenen waarin de misstanden in 
de turn-top aan het licht gebracht zijn. 
Ondanks dat bij Fraternitas natuurlijk 
geen topsport plaatsvindt, vinden wij 
een veilig sportklimaat heel belangrijk. 
Begin dit jaar hebben we als Fraternitas 
deelgenomen aan het thematraject 
“Blijf je stil of praat je erover?”. Dit is een 
initiatief van Sport Utrecht en er deden 
een aantal verschillende Utrechtse 
sportverenigingen aan mee. We 
hebben gesproken over verschillende 
soorten grensoverschrijdend gedrag, 
hoe dit te herkennen en vooral ook 
hoe dit te voorkomen. Naar aanleiding 
van dit traject zijn we bezig met 
een beleidsplan ‘veilig sportklimaat’, 
wat binnenkort op onze website 
verschijnt. Hierin beschrijven we enkele 

activiteiten die wij gaan ondernemen 
om een veilig sportklimaat te bieden. 
Denk daarbij aan gedragsafspraken 
voor leden, trainers, bestuur, 
vrijwilligers en ouders, informatie 
over de vertrouwenscontactpersoon 
en de oprichting van de werkgroep 
veilig sportklimaat. De werkgroep 
bestaat uit een bestuurslid, de 
vertrouwenscontactpersoon, een 
trainer en een ouder van een lid. Hoe 
we deze werkgroep precies gaan 
invullen, moeten we nog bespreken 
met elkaar, maar het doel is om veilig 
sportklimaat ‘op de agenda’ te houden 
en hier aandacht aan te besteden met 
trainers, bestuur én leden. Vind je het 
leuk om hierover mee te denken, dan 
kun je een mailtje sturen naar Carlien 
(carlien@fraternitas.nl). 

Marja, Carlien en Judith

Impressie onderlinge wedstrijden
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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

Kopij Fratblad

Vertrouwenscontactpersoon

“Het veilige en vertrouwde karakter 
van FRATERNITAS heb ik altijd als 
vanzelfsprekend ervaren.”

Het is het bestuur van FRATERNITAS 
er aangelegen dat dit ook zo blijft. 
Daarom heeft het bestuur ervoor 
gekozen om een aantal maatregelen 
te nemen om dit te bewerkstelligen. 
Eén van de maatregelen is het 
opstellen van omgangsvormen/
afspraken en het aanstellen van een 
vertrouwenscontactpersoon.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is 
binnen de sportvereniging het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die te 
maken heeft met ongewenst gedrag, 
pesten en of seksuele intimidatie en 
hier met iemand over wil praten.
De vertrouwenscontactpersoon zal 
ervoor zorgen dat indien nodig, er 
wordt doorverwezen naar de juiste 
hulpverlener. Daarnaast adviseert 
de vertrouwenscontactpersoon 
het bestuur over de preventieve 
maatregelen die genomen kunnen 
worden om de kans op wangedrag, 
pesten en/of misbruik zoveel mogelijk 
te verkleinen. De taken van een 
vertrouwenscontactpersoon liggen 
vooral op adviserend vlak. 

Een aantal 
voorbeelden van 
taken zijn:
- Eerste opvang/
aanspreekpunt
- Doorverwijzen
-Preventie activiteiten

Al een aantal jaren ben ik, Marja den 
Uijl, de vertrouwenscontactpersoon 
binnen de vereniging. Ik ben ruim 
50 jaar lid en heb zelf geturnd en les 
gegeven. Mijn kinderen hebben met 
veel plezier geturnd. En als ouder en 
lid ervaar ik de club als gemoedelijk, 
overzichtelijk en veilig.

Graag lever ik een bijdrage aan 
het behouden van een veilige 
sportomgeving. In het dagelijks leven 
was ik werkzaam als leerkracht op 
een basisschool en heb veel ervaring 
opgedaan in het adequaat voeren van 
vertrouwelijke gesprekken. Ik doe een 
beroep op iedereen die met ongewenst 
gedrag te maken krijgt om vooral 
contact met mij op te nemen.
Als vertrouwenscontactpersoon ben ik 
per mail bereikbaar.

Mijn contactgegevens zijn:
Marja den Uijl-van Heezik
mcdenuijl@gmail.com

Maak jij ook weer een leuke foto van een acro/turn hou-
ding tijdens je vakantie? 
Het zou leuk zijn als het blad na de vakantie er helemaal vol 
door komt.
Stuur deze foto’s naar fotos@fraternitas.nl of stuur ze naar je 
eigen trainer en vraag of of hij/zij de foto wil doorsturen.
Hierbij al een foto van een lid die vroeg op vakantie was.
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Aisha Osman

Albina Sulejmani

Alexandra Hagenaars

Amber Schuil

Amira Yougil

Anisa Sulejmani

Aylin Ardaliogli

Celina Essanoussi

Chalencia Lubeya

Chayen Materman

Dania Amir

Didi Ringeling

Dieuwke Rispens

Digna van Doorn          

Elena Winkelman

Floor van Luin

Gracyanne Kavungo

Hoelle Nordeman

Lieve de Kleer

Lilly Bazen

Liv Hendrickx

Mare den Heeteren

Marit Lips

Marta Codonesu

Marta Serbo

Maxine Hutten

Merel van Oostveen

Mika Tjin

Olivia Fonseca

Rayana Gawad

Roos Renckens

Sam Kuijk

Suze Mooij

Thianay Lubeya

Geef je nog snel op voor de Fratdag op 2 juli! 
Mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de Grote Club Actie

Nieuwe leden

Sinds dit jaar sturen we een 

welkomstkaartje naar de nieuwe 

leden. Eléna vond dat zo leuk, dat zij 

er een foto van heeft laten maken en 

die foto heeft zij naar haar trainster 

gestuurd.

Geboorte

Sebastiaan Pos, lid van het herenuur en 

vrijwilliger bij Fraternitas, is vader geworden 

van Lela van Veen, geboren op 26 maart 

2022.

Sebastiaan, Kris, Eeke, Mika en Joni 

gefeliciteerd met jullie kleine zusje!
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Kledingverkoop Contributrie per 1 januari 2022

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.

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.  
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Adreslijst

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

Lidmaatschap 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   

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 -
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 
Jitta Vroonhof  jitta@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  Jitta Vroonhof
17.45 - 18.45 uur  meisjes 8 - 9 jaar  Jitta Vroonhof
18.45 - 19.45 uur  meisjes 10 - 12 jaar  Jitta Vroonhof

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


