
Utrechtse Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening
sinds 1893

FRATERNITAS
verenigingsblad

nr 3 - oktober 2022
jaargang 90



2 3

De vakantie is alweer achter de rug 
voor in ieder geval onze schoolgaande 
leden! Misschien dat enkele ouderen 
nog een vakantieplan hebben in het 
rustige naseizoen. Want het doel is dat 
je een rustige en ontspannen periode 
meemaakt om je weer op te laden met 
energie voor nieuwe uitdagingen. Je 
hoort nog wel eens dat een vakantie  
“ver-stressed” wordt door allerlei 
factoren: inpakkeuze stress, regen, 
wachten in rijen mensen, koffer te laat 
of kwijt, vies hotel, zwembad leeg, 
autopech, bikini vergeten, noem maar 
op. Hopelijk bent u allen goed door de 
vakantieperiode heen gekomen!

Ook Fraternitas is op vakantie geweest: 
zij zat aan een stil rustig windstil meer. 
U kent dat wel, stilte, rust, ontspanning 
en zacht wat vogelgeluiden, waar je 
helemaal in kan wegdromen. 
Maar plots kwam er storm opzetten 
met windvlagen en grote hagelstenen, 
het water werd erg onstuimig en 
hoge golven spatte uiteen! Dat gaf de 
nodig spanning, stress en onrust, want 
wat bleek: we hadden onvoldoende 
trainers voor het lesrooster. We hebben 
alle zeilen moeten bijzetten om die 
lesgroepen ergens onder te brengen 
of in te delen. Want trainers zijn net 
als bouwvakkers, horecapersoneel en 
talloze andere doelgroepen, dus heel 

erg schaars.
Dankzij de 
geweldige 
medewerking 
van de 
trainersgroep 
met als 
voorzitster 
Elsemiek en enkele bestuursleden is 
alles tot november geregeld. Wat fijn 
als je als bestuur op zo’n steun van je 
trainers kan rekenen. We hopen dat alle 
betrokken ouders een mail met info 
hebben gekregen. Toch zullen enkelen 
van u deze onrust opgemerkt hebben. 

We gaan dan ook weer heerlijk aan 
de slag, want er is van alles te doen 
komend jaar. Er staat een jubileum voor 
de deur: ons 130 jarig bestaan!  Het gaat 
een aparte jubileumviering worden. 
Komende tijd zullen jullie daar meer 
over horen. Door deze extra activiteit 
doen we een beroep op de ouders die 
ons willen ondersteunen bij al deze 
activiteiten. U leest dit verzoek verderop 
in ons blad. Verder hebben we natuurlijk 
de nodige turn- en acrowedstrijden. 
Eén acro-groep heeft vorig seizoen 
zelfs aan de landelijk finale meegedaan. 
Geweldig!
Wij gaan ertegenaan, u ook?   

Cees Casteleijn
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Agenda

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober

November 2022
19 november Kopij voor Fratblad insturen naar kopij@fraternitas.nl
21 november Inleveren lotenboekjes Grote Club Actie
26 november Voorwedstrijd turnen Rayon de Vechtstreek in Amersfoort

December 2022
10 december Voorwedstrijd turnen Rayon Vechtstreek in Amersfoort

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari

Januari 2023
8 januari Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers, trainers en bestuur
28 januari Voorwedstrijd turnen Rayon Vechtstreek in Amersfoort

Februari 2023
4 februari Recreatie en selectie 3- en 4- kamp in Wilnis
11 februari Voorwedstrijd turnen Rayon Vechtstreek in Amersfoort
11/12februari Plaatsingwedstrijd 1 Acrogym in Wormer
25 februari Kopij voor Fratblad insturen naar kopij@fraternitas.nl

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart

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
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vakantie groetjes uit...
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Op 2 juli vond de Fratdag 2022 plaats 
voor alle leden van Fraternitas. Na het 
succes van het jaar ervoor, bleek de 
invulling van de Fratdag voor herhaling 
vatbaar. Dit keer zijn de  opbrengsten 
van de Grote Club Actie ingezet om 
deze sportieve afsluiting voor alle leden 
mogelijk te maken.  

Sport op Maat (www.sport-op-maat.
nl) hielp weer met de organisatie van 
alle materialen. In alle vroegte werden 
de spullen uitgeladen en opgebouwd 
met behulp van de sterke armen van 
een aantal toestelploeg heren, trainers 
en vrijwilligers. Het werd nog even 
spannend of de stormbaan en de 
tumblingbaan op tijd vol met lucht 
zouden komen, omdat de stroom 
bleek uitgevallen. Maar met de nodige 
improvisatie met extra kabels en een 
noodaggregaat is alles op tijd goed 
gekomen en heeft niemand hier iets 
van gemerkt. 

Toen was het de beurt aan de 
gymnasten die aan de vijfkamp 
meededen. Er werden radslagen op de 
airtrack gemaakt en er werd geraced 
op de stormbaan waar allerlei obstakels 
getrotseerd moesten worden. Ook 

waren er verschillende estafettes en een 
reuzenbal om op te balanceren. Dit keer 
was er ook een heuse stuntstep clinic, 
waarbij gestunt kon worden met een 
stepje over diverse hellingen. Het laatste 
onderdeel bestond uit lasergamen en 
archery tag (boogschieten met een 
schuimrubberen balletje als “pijl”). Er 
waren grote opblaas-obstakels in het 
speelveld geplaatst waarachter men 
zich kon verstoppen en het doel was 
om zoveel mogelijk punten voor het 
eigen team te scoren.

Kortom het was weer een superleuke 
afsluiting van het seizoen! Met dank aan 
alle trainers en vrijwilligers die deze dag 
tot een succes hebben gemaakt.

Na deze sportieve afsluiting voor de 
leden, was er aansluiteind nog een 
borrel voor vrijwilligers en (oud) leden. 
Heerlijk in het zonnetje hebben we 
het glas geheven op een bijzonder 
jaar, waarin de lockdown even de 
wereld opnieuw leek plat te leggen. 
Maar waarna we gelukkig weer in vol 
enthousiasme mochten sporten en bij 
elkaar komen! 

Carlien den Uijl

Fratdag 2022
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De Fratwinkel is er voor iedereen

Misschien een rare gedachte, maar als 

we onze gymnastiekvereniging nou eens 

vergelijken met een winkel? Een winkel die 

iets verkoopt, personeel en klanten heeft. In 

het vorige Fratblad heb ik beloofd meer te 

vertellen over Frat in Beweging, om inzicht 

te geven hoe wij, het bestuur, onze missie 

zien. De metafoor met een winkel maakt dit 

goed duidelijk. De winkeliers onder (ouders 

van) onze leden  zullen dit waarschijnlijk 

direct herkennen.

Ik wil dan ook graag kort ingaan op enkele 

punten, al zou ik er het hele blad mee 

kunnen vullen. Het gaat dan over wat wordt 

er verkocht, wie is het “personeel” en wie zijn 

de klanten van de Frat-winkel.

Onze winkel verkoopt, u raadt het al: 

“Beweging”. Vanuit de missie en visie van 

de vereniging zou ik het verkort willen 

neerleggen als: “Het aanbieden van 

verantwoorde turnbewegingen op maat”. 

Klinkt simpel maar daar komt heel veel 

bij kijken om de vereniging draaiende 

te houden, met name ook vanwege alle 

huidige regelgevingen waaraan onze winkel 

moet voldoen.

Een voordeel is dat we geen winstgevend 

winkelbedrijf zijn met aandeelhouders en 

dividenduitkeringen, maar we hebben de 

zorg om aan het einde van het jaar een 

sluitende begroting te hebben ondanks 

alle toenemende kosten (sprak de 

penningmeester). 

De winkel bestaat volgend jaar 130 jaar.  Niet 

te geloven! Hoe kan dat? Gewoon, omdat we 

een goed product verkopen, gekwalificeerd 

enthousiast personeel hebben en omdat 

we een trouwe klantenkring hebben 

opgebouwd in Utrecht. Dus de Frat-winkel 

heeft bestaansrecht. Maar zoals overal 

tegenwoordig heeft de winkel ook met 

problemen te maken zoals personeelstekort, 

gebrek aan eigen opbergruimte en 

oplopende kosten.

Waar bestaat ons “personeel” uit en mag 

het de naam personeel hebben? Laten we 

beginnen met  ons “personeel”, dat zijn 

trainers, bestuursleden en vrijwilligers. 

Het bijzondere hierin is dat het héle 

personeelsbestand uit VRIJWILLIGERS 

bestaat.  De trainers krijgen weliswaar 

een vergoeding, maar die staat niet in 

verhouding tot het professionele product 

dat zij leveren, de verantwoordelijkheid die 

zij hebben en de tijd die ze in Fraternitas 

steken.

Daarnaast kunnen we gelukkig een beroep 

doen op een grote groep “vrijwilligers” 

die regelmatig zich voor onze vereniging 

inzetten. Denk maar aan de toestelploeg en 

hulp tijdens wedstrijden, de bundelploeg 

voor dit blad, de ledenadministratie en de 

mensen die de website onderhouden. En 

dan zijn er nog de bestuursleden die net 

zoals de trainers en vrijwilligers alles doen 

uit “liefde voor de Frat-winkel”. Zij zijn hier 

vaak dagelijks mee bezig.  Bijzonder toch! 

Als “ons personeel” betaald zou worden naar 

kennis, kunde en inzet, zou de contributie 

bijna vertienvoudigd moeten worden en 

daarmee een niet op te brengen bedrag 

voor onze klanten. Dat zou betekenen dat 

onze Frat-winkel failliet zou gaan. 

Zoals bij veel winkels met personeel is 

er altijd een bepaalde druk omdat iets 

klaar moet zijn. Het blijft vrijwilligerswerk, 

waarbij er geen sprake is van werkgever en 

werknemer, maar er is wel veel werk, met 

deadlines terwijl er geen sancties tegenover 

kunnen staan. Tact, samenwerking en 

empathie zijn nodig om hier op de juiste 

manier mee om te gaan. Trainers moeten 

dan ook een hoop plezier halen uit het 

lesgeven door enthousiasme, uitdaging en 

verenigingsliefde (een oud woord, maar het 

behoudt z’n waarde) om dit te blijven doen.

En dan onze klanten, zij geven onze winkel 

bestaansrecht, want zonder klanten geen 

winkel. Zij zien gelukkig de noodzaak in om 

bewegingen te kopen voor zichzelf of voor 

hun kinderen. We weten nu inmiddels dat 

bewegen een must is en een positief effect 

heeft op lichaam en geest.  

 

Fijn dat u “klant” bent van onze 

bewegingswinkel. Dat waarderen wij enorm, 

maar wij vragen ook iets van u, namelijk 

om geduld te hebben. Verwacht niet gelijk 

reactie en antwoord op uw vragen. Bedenk 

dat alles in vrije tijd moet gebeuren door 

mensen die daarnaast een drukke baan 

hebben. Bij Frat is altijd wat te doen. Dus 

kom gerust eens buurten. Misschien kun je 

ons “uit de brand” helpen met jouw inzet 

of deskundige beroepsmatige kennis. Of 

vind je het leuk om hand en span diensten 

te verrichten en meehelpen de zaal klaar te 

zetten bij de les van je kind.

Ik hoop dat ik met dit stukje over de Frat-

winkel een goed beeld heb gegeven dat 

onze vereniging alleen kan bestaan als 

vrijwilligers zich blijven inzetten voor onze 

130-jarige jonge vereniging. Met jouw hulp 

kunnen kinderen van 4 tot 100 jaar de edele 

gymnastieksport blijven beoefenen.

Vriendelijke groet, 

Cees Casteleijn
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Ouder en Kind les Oudekerkstraat

KSS3 geslaagden

Op zondag 2 oktober hebben Joana Ferrari en Mariska Kolijn hun KSS3 (Kwalificatie 
Structuur Sport) diploma,  na een intensief opleidings traject bij de KNGU. Hiermee 
zijn ze nu gekwalificeerd trainsters.  
Van harte gefeliciteerd Joana en Mariska, top gedaan!
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Utrecht, 21-04-2022 05-07-2022

Pien..... al weer 12 ½ jaar lid van Frat.

Voor de goede orde: het uitreiken van 
het speldje voor 12 ½ lidmaatschap was 
eigenlijk bedoeld voor 21 april…. Maar 
toen was Pien helemaal vergeten af te 
reizen naar Utrecht. Daarom nu maar 
…. Tijdens haar laatste training. 
Want dat is de actualiteit. Na ruim 12 
½ jaar lidmaatschap gaat Pien ons 
verlaten.

Maar goed: nu eerst de formaliteit:
Aan mij, als (een van haar) trainers, de 
eer Pien toe te spreken .

Want dat geluk met twee trainers heeft 
ze: de dames en heren trainen op 
hetzelfde moment in dezelfde zaal. En 
dus ook twee trainers.... met dezelfde 
voornaam. Dus als je een trainer 
nodig hebt, je hoeft maar één naam te 
onthouden.

De start bij Frat was niet de start van 
Pien in de turnsport. Voor zover ik heb 
kunnen achterhalen is Pien vroeger 
ook actief geweest in Nijmegen bij de 
Hazenkamp en Kunst bij de studenten. 

En dan niet alleen als turnster, maar ook 
als jurylid. 

Eind 2009 is Pien terecht gekomen bij 
Frat. Toen nog op het damesuur van 
Rien in de Ludgerschool, maar vrij 
snel daarna met dat uur trainen in de 
turnhal.

En met die turnhal had Pien toen al 
een “relatie”. De voorgangster van 
Pien bij Turn4U (Irene Meertens) had 
aangegeven te gaan stoppen in het 
bestuur van Turn4U. En dus was Frat 
op zoek naar een vervanger. Want 
vanuit elke vereniging moest er een 
afgevaardigde in het bestuur van 
Turn4U zitting hebben. Hoe Pien daar 
terecht gekomen is weet ik niet, maar 
dat Pien daar op het juiste moment 
kwam, dat weet ik wel.

Met name vanwege haar juridische 
én turn achtergrond, heeft ze prima 
invulling kunnen geven aan haar rol 
als voorzitter van Turn4U. Denk aan 
afronden van de bouw van de turnhal, 
het opstarten van trainingen, de 
bestuurlijke uitdagingen met toen nog 
vier verenigingen,  etc,  etc. Een diepe 
buiging voor hoe ze dat toch vorm 

Jubilaris

heeft weten te geven. Tot halverwege 
2015 is Pien  voorzitter geweest.

In de tussentijd is ze niet alleen blijven 
doortrainen en zelfs jureren, maar heeft 
ze ook meegedaan aan wedstijden. 
Zo heeft Pien in 2012 aan de 23+ 
wedstrijden meegedaan en daar op de 
vloer een gouden plak behaald met een 
last-minute oefening!

Buiten het actief sporten is Pien ook 
actief geweest bij bijvoorbeeld Frat 125 
jaar als kartrekker sponsoring.
En gaat ze graag mee als er weer een 
ouderenkamp is. 

Medio 2015 is Pien verhuisd van Utrecht 
(Hoograven) naar Zoetermeer. Maar 
toch is ze trouw gebleven aan het uurtje 
trainen op de dinsdag…. Alhoewel 
trouw: als de minister het toeliet, want 

ze moest nog wel eens verstek laten 
gaan omdat de Excellentie haar harder 
nodig had.
Maar als ze er was ging het even 
fanatiek als altijd. En dan niet alleen met 
het sporten, maar natuurlijk ook in het 
onderhouden van de maatschappelijke 
relaties tijdens de laatste vijf minuten 
van de warming-up.

Een actief lid en nu dan ook deze 
erkenning met dit speldje!  
Van harte gefeliciteerd! 

Tot slot: Pien gaat nu op de dinsdag 
zingen in een pop-groep… maar mocht 
ze toch de drang voelen weer even 
aan de brug te hangen, over de balk te 
paraderen of over de mat te springen... 
ze is van harte welkom!!!

Eddy van der Rijst

Pien tijdens de 23+ wedstrijd in 2012 Uitreiking speldje tijdens haar laatste training
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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 19 november 2022 aan 
via kopij@fraternitas.nl

Kopij Fratblad

Vanuit de acrogym
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Zoals ieder jaar doen wij als Fraternitas 
mee met de Grote Club Actie (GCA) 
om zo extra geld te verdienen voor 
Fraternitas! Deze keer wordt het 
geld besteed aan de activiteiten die 
gehouden worden in het jubileum 
jaar van Fraternitas. In 2023 bestaat 
Fraternitas 130 jaar.

Alleen maar boekjes
Dit jaar zullen we werken met de Grote 
Club Actie boekjes met daarop ook 
een verkoop QR code. Uitleg QR code 
verkoop verder in de brief.
Hiermee houden we het overzichtelijker 
en eigenlijk is het ook veel leuker om 
met jouw eigen boekje langs al jouw 
vrienden, familie, opa’s en oma’s te 
gaan. 

Verantwoord loten verkopen
Leden zullen via het verkoopboekje op 
een verantwoorde manier loten kunnen 
gaan verkopen, die veilig is voor zowel 
de verkopers als de kopers. Zo staat op 
de voorzijde van het boekje een online 
verkooplink en QR-code, die verkopers 
kunnen delen of kopers op afstand 
kunnen scannen met hun telefoon.

Als je deze QR-code scant, word je 
doorverwezen naar de verkooppagina 

van de grote 
clubactie. 
Hier voeren de 
kopers de naam 
van de club in: CVLO FRATERNITAS 
UTRECHT.
Op deze pagina kunnen ze dan loten 
kopen bij Fraternitas. Maak je gebruik 
van deze methode dan worden de 
kosten van de loten automatisch 
afgeschreven van de rekening van de 
koper. 

Wat kun jij er mee verdienen?!
Met de Grote Club Actie kun je niet 
alleen geld verdienen voor onze 
vereniging, maar je kunt deze keer 
ook zelf of voor je eigen groep geld 
verdienen! Hieronder kun je zien 
hoeveel loten je moet verkopen om 
geld te verdienen. Je kunt ervoor kiezen 
om het geld zelf te houden, maar hoe 
leuk is het om samen met je groep er 
iets mee te doen!

Als je 10 t/m 19 loten verkoopt : € 3,=
Als je  20 t/m 24 loten verkoopt :€ 7,=
Als je 25 t/m 29 loten verkoopt :€ 8,=
Als je 30 t/m 34 loten verkoopt :€ 9,=
Daarna (na 34 loten) voor elke 5 loten 1 
euro meer.

Eind juni was het zo ontzettend warm dat we met alle vrijdaglessen (Nolenslaan en 
Oude Kerkstraat) samen besloten om buiten een les met waterspellen te geven, in 
plaats van een normale les in de veel te warme zaal. Het was een heel geslaagde 
middag waarin we allemaal goed afgekoeld zijn door alle leuke spelletjes! 
Daarnaast was het een leuk moment voor de kinderen van de verschillende zalen 
om elkaar ook eens te ontmoeten!

Suzanne

Buitenles
Grote Club Actie
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Impressie jongerenkamp

Kom jij ons bestuur versterken?

Wellicht denk je nu “pff, alwéér zo’n loze oproep”, maar deze keer pakken we het 
anders aan en nodigen we je uit voor een informatieavond op donderdag 1 
december. Hiermee kun je een goed beeld krijgen van de inhoud en tijd van een 
bestuursfunctie en het belang ervan voor het voortbestaan van onze vereniging.

Met een ledenbestand van 500 leden zijn we een grote vereniging. Daar móeten 
toch ouders tussen zitten die het leuk vinden om met ons mee te denken? 
Dat zou je denken. Wat we vaak terug horen is “we zijn druk” of “we hebben al zo’n 
vol leven”. Terechte excuses. En dat daar niets aan gelogen is, weten we ook als 
geen ander. We hebben allemaal drukke levens, kinderen, een veeleisende baan, 
een vol sociaal leven, etc. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om iets voor de 
maatschappij te doen, om niet alleen te consumeren, maar om onze horizon te 
verbreden en om de gezelligheid binnen onze vereniging op te zoeken. Daar 
maken we graag wat tijd voor vrij.

Alleen samen houden we de vereniging draaiende. Maar daarvoor hebben we 
wel meer handen nodig. Jouw handen! Wil jij tijd vrijmaken (een uurtje per week is 
al genoeg) zodat onze kinderen kunnen blijven turnen of acrogymen? Misschien wil 
of durf je hier niet direct ”‘ja” op te zeggen, bijvoorbeeld omdat je niet goed weet 
wat het bestuur doet, hoeveel tijd het kost of wie de overige bestuursleden zijn. 
Daarom nodigen wij jou uit voor een gezellige informatieavond waarin wij dit heel 
graag toelichten en al jouw vragen beantwoorden. Natuurlijk zorgen wij voor een 
hapje en een drankje. 
 
Wanneer:  donderdag 1 december 2022 van 19.30 uur – 20.30 uur
Wat:   informatieavond over het bestuur (taken bestuur, tijdsinspanning,  
  verwachtingen, vacatures bestuur, bestuursleden, etc.)
Waar:   in onze vergaderzaal aan de Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR in  
  Utrecht
Aanmelden:  carlien@fraternitas.nl
 
Wij hopen je binnenkort te ontmoeten!
Sportieve groet,
Het bestuur
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Eva Belize

Jasmijn Brouns

Lara Bunge

Anne van Doeland

Pilas Douwma

Elisabeth van der Eerden

Milou Elink-Schuurman

Paul den Hollander

Nora el Hachhouci

Mila Hooiveld

Mimi Huisintveld

Chloe Kerr

Ella Jasperse

Juune Joustra

Ninthe Kiel

Durru van Leeuwen

Guusje Lemmen

Isabella van Poolen

Zoey Poort

Fiene van Rossum

Kieke Simons

Madelief Verdonck

Ysa Visser

Eline Vis

Olivia Walrave

Noortje van Zoelen

KIDS! Nieuwe leden

Burgelijke stand

Acrogym trainster Jaimy is met haar 

Jeroen in het huwelijksbootje gestapt op 2 

september 2022. Veel geluk, gezondheid en 

liefde gewenst!

Op  8 juli 2022 is

Javi Könings 

geboren, zoon van 

oud bestuurslid 

Mariëlle. 

Gefeliciteerd Marsh, 

Mariëlle en Sacha!

Op  19 augustus 

2022 is Elze van der 

Meer getrouwd met 

Robert in Utrecht. 

Elze is oud lid en 

actief vrijwilliger 

bij Fraternitas. 

Gefeliciteerd Elze en 

Robert!

Deze turnsters lijken allemaal op elkaar. Toch zijn er 2 precies hetzelfde. 
Weet jij welke 2 dat zijn?
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Kledingverkoop

Wat wordt er voor kleding verwacht? Voor de trainingen zijn geen speciale eisen. Het moet 

wel sportkleding zijn waar de leden zich goed in kunnen bewegen en schoeisel dat niet 

buiten is gedragen of blote voeten.

Leden die aan (onderlinge) wedstrijden mee doen moeten de volgende kleding hebben:

Wedstrijdkleding voor meisjes/dames:
Marineblauw turnpakje, glad velours met rode en zilveren glitters. Zowel de korte als de 

lange mouwen versie mag gedragen worden.

Tijdens wedstrijden mag een bijpassend broekje gedragen worden. Het broekje moet van 

velours stof zijn in de kleur donkerblauw (gelijk aan het turnpakje), de lengte maakt niet uit

De turnpakjes en turnbroekjes zijn te koop bij TT-Gymnastics. Dit kan via de webshop (www.

tt-gymnastics.nl). Je kunt er ook naar toe (Ambachtsweg 14, 3542 DG Utrecht). Kijk dan wel 

even voor de openingstijden op de site van TT-Gymnastics. 

Artikelnummers voor de pakjes zijn V672 (korte mouw) of  Vr6720 (lange mouw). 

Artikelnummers voor de broekjes zijn P758ma (kort), P756ma (medium kort), P754ma 

(halflang) en P753ma (lang).

De prijzen staan op de website van TT-Gymnastics weergegeven.

Wedstrijdkleding voor jongens/heren:
Donkerblauw turnhemd, Witte korte broek

Voor de jongens (turnsinglet met de witte korte broek) kunnen 

jullie bij Fraternitas terecht (neem hiervoor contact op met 

brigyt@fraternitas.nl).

De turnhemden zijn leverbaar in de maten 128, 140, 152, 164, S, M, 

L  (€ 10).

De korte broeken in de maten 140, 152, 164, S, M, L (€ 10).

Bij aankoop van een turnhemd en korte broek kost het samen 

€ 17,50.

Tweedehands
Wil je tweedehands Frat-kleding verkopen of kopen ga dan voor informatie naar https:// 

fraternitas.nl/informatie/vraag-en-aanbod/  

Voor het aanbieden van Frat-kleding is het ook mogelijk om via jouw trainer andere ouders te 

bereiken.

Gemeentelijk budget
Via de gemeente Utrecht kunnen ouders met een laag inkomen aanspraak maken op een 

U-pas budget. Ook kleding voor turnen kan uit dit budget betaald worden. Voor meer 

informatie kun je gaan naar u-pas.nl. Kom je er niet zelf uit? Mail dan naar info@fraternitas.nl.

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

Aangeboden:
Een Fraternitas turnpakje en -broekje van twee jaar oud, in goede staat, maat 140

Vraagprijs € 35.

Niels van Zeben 

vanzeben@hetnet.nl
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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 ferry@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

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   
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Adreslijst

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 Ferry Sinnige  ferry@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  
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  
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
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

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 vertrouwenscontactper-
soon?
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
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Rooster vanaf sept. 2022

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 (per 1 november): 
17.45 - 18.45 uur  meisjes 6 - 8  jaar  Renske de Boer
18.45 - 19.45 uur  meisjes 8 - 11 jaar  Renske de Boer

Vrijdag: 
17.00 - 18.00 uur  meisjes 4 - 7 jaar  Jitta Vroonhof (contactpersoon Joana Ferrari)
18.00 - 19.00 uur  meisjes 8 - 9 jaar  Jitta Vroonhof (contactpersoon Joana Ferrari)
19.00 - 20.00 uur  meisjes 10 - 14 jaar  Jitta Vroonhof (contactpersoon 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)

Dinsdag:
18.30 - 19.30 uur  acro recreatie 
 volwassenen en kinderen vanaf 6 jr  Antje van Oostveen 
19.30 - 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

De Speler, Thorbeckelaan 18C

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

Teun de Jagerdreef 1

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

Ridderlaan 2

Maandag:
17.45 – 20.00 acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn

Vrijdag:
17.45 – 20.15 acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn

Turnzaal Welgelegen-Grebbeberglaan1

Dinsdag:
21.30 - 23.00 uur dames/heren vanaf 16 jaar Eddy Yarally en Eddy van der Rijst

Zondag:
15.30 – 16.30 Jongerenuur meisjes 12-16 jaar Suzanne, Joana en Jitta 
  (jongerenuur@fraternitas.nl)
16.30 – 18.00 Plusuur Suzanne, Joana en Jitta 
  (plusuur@fraternitas.nl)
17.00 – 19.00  acro selectie vanaf 7/8 jaar Jaimy Rademakers en Mariska Kolijn



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


