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December de tijd van terugblikken en vooruitkijken. 

Ik blik graag terug op de mooie herinneringen die we 
hebben mogen maken tijdens de vele activiteiten bij 
Fraternitas in 2022: de onderlinge wedstrijden, de knappe 
prestaties op de acrowedstrijden, het super leuke jongerenkamp, de leerzame 
assistentendagen, Frat voor het eerst landelijk op het NK met 2 acroteams, de 
sportieve Fratdag, de gezellige vrijwilligersborrel,  het samenwerkingsverband met 
Longa bij de acro, de succesvolle start van het nieuwe jongerenuur in de turnhal, 
aandacht voor een Veilig Sport Klimaat, de teambuildingsdag Frat in beweging, 
nieuwe opgeleide trainers en natuurlijk de ontzettend leuke gym en acro lessen 
die door al onze trainers wekelijks worden gegeven......Frat heeft niet stil gezeten in 
2022! Absoluut mogelijk gemaakt door onze fantastische trainers en vrijwilligers die 
van ieder moment een feestje hebben gemaakt. Namens het bestuur: ontzettend 
bedankt voor jullie inzet, energie en enthousiasme, wij waarderen dit enorm!

Wij kijken dan ook vol verwachting uit naar het nieuwe jaar. Een bijzonder jaar, want 
Fraternitas bestaat dan maar liefst 130 jaar! En dat laten we zeker niet stilletjes aan 
ons voorbij gaan. Ik kan alvast verklappen dat er op 10 juni 2023 een bijzondere 
Jubileum dag gepland staat. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Dus zet deze 
datum alvast in de agenda’s, want het belooft een feestelijke dag te worden. 

Rest mij nog iedereen hele fijne kerstdagen en een sportief 2023 te wensen!

Met sportieve groet,
Carlien den Uijl
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Vrijwilliger in het zonnetje

Corrie, BEDANKT!

Vele oudere leden kennen Corrie 
Huberts wel. Onlangs heeft ze afscheid 
genomen van de bundelploeg van Frat. 
Tijdens dit afscheid heb ik geprobeerd 
om wat jaartallen op te sommen van de 
tijdlijn van Corrie bij Frat maar dit ging 
mij niet goed af. Dus doe ik dat maar 
niet meer.

Corrie is vele jaren lid van Fraternitas 
en heeft veel vrijwilligers functies 
gedaan waaronder jeugdcommissie, 
bestuurstaken drumband, organiseren 
van de 25+ avonden (voor leden die 
langer lid waren dan 25 jaar) en het 
bundelen van het Fratblad. 
In het begin werd het Fratblad nog 
velletje voor velletje op elkaar gelegd, 
twee nietjes erin, gevouwen en daarna 
de naam en het adres er op geschreven. 

Tegenwoordig is het een gezellig clubje 
van een aantal dames die vier keer per 
jaar de adresstickers op de Fratbladen 
plakt zodat ze verstuurd kunnen 
worden.

Corrie heeft vanwege 
gezondheidsredenen, te stoppen bij dit 

gezellige clubje bundeldames. Ik ben 
namens het bestuur bij het bundelen 
van het vorig Frat blad langs geweest 
om haar te bedanken. Als bedankje 
hebben we haar het zilveren Fraternitas 
kettinkje gegeven.

 
Corrie nogmaals bedankt voor de vele 
jaren vrijwilligerswerk.

Rien den Uyl

Agenda

Kerstvakantie 24 december t/m 8  januari

Januari 2023
9 januari Nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers, trainers en bestuur
7/8 januari Acro OZAK in Zierikzee
28 januari Voorwedstrijd rayon de Vechtstreek 

Februari 2023
11 februari Voorwedstrijd rayon de Vechtstreek
11/12 februari Plaatsingswedstrijd 1 acrogym in Wormer
18/19 februari Valentijn cup Acrogym
26 februari Kopij voor Fratblad insturen naar kopij@fraternitas.nl

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart

Maart 2023
18 maart Voorwedstrijd rayon de Vechtstreek
25/26 maart Optie plaatsingswedstrijd 2 acrogym in Wormer

April 2023
1 april  Voorwedstrijd rayon de Vechtstreek
2 april   Oefenwedstrijd plusuur en jongerenuur in de turnhal
7 april  Goede vrijdag, geen les
8 april  Plaatsingswedstrijd 2 acrogym in Wormer
9/10 april Pasen, geen les
20 april  Algemene ledenvergadering (ALV)
22 april  Voorwedstrijd turnen rayon De Vechtstreek
27 april  Koningsdag, geen les

Meivakantie 29 april t/m 7 mei
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De FRATvereniging

De FRATvereniging
In het vorige Fratblad  heb ik iets 
geschreven over onze vereniging, 
die eigenlijk te vergelijken is met 
een winkel, onze FRATwinkel en laat 
hierover wat ins en outs zien. Ik wil in dit 
stukje wat vertellen over het fenomeen 
vereniging.

Begin november heb ik de nationale 
sportvakbeurs bezocht in de grote 
evenementenhal in Gorinchem. 
Er waren meer dan 150 bedrijven 
en bedrijfjes, die hun sportwaren, 
kennis en kunde uitgestald hadden. 
Veel voetbal met niet alleen soorten 
en maten voetballen, maar ook 
veldverlichting, grasmatten en 
doelnetten. Verder buitensporten, 
zaalsporten, gezond en voedzaam eten 
en snoepen. En natuurlijk ook bedrijven 
met gymnastiek/turn toestellen. Er 
was van alles te beleven. Na een uurtje 
rondlopen had ik genoeg gesnoept 
voor de rest van de dag en voldoende 
ballpoints voor de rest van het jaar. 

Maar daar kwam ik niet voor.
Ik was er voor het Sportdebat ‘Het 
fundament van de sportsector: de 
‘verenigingsbestuurder.’ Dit werd 
georganiseerd door de RVVB (register 

voor verenigingsbestuurders) met een 
aantal vooraanstaande mensen uit 
politiek en sport.

Is besturen van een vereniging nog 
een haalbare kaart heden ten dage 
en in de toekomst met alle wetten 
en regels waar een club aan moet 
voldoen? Een erg interessante discussie 
met veel vragen vanuit een zaal vol 
verenigingsleden c.q. bestuurders. 

Echte oplossingen voor de problemen 
kwamen er niet uit, maar wel bleek dat 
alle bestuurders dezelfde problemen 
kennen: te weinig bestuursleden, 
geldnood en “vechten” met regels en 
wetten. Wat vooral van belang is om 
samen te werken met buurtcoaches, 
gemeente en sportinstanties en om als 
vereniging van je te laten horen. Terwijl 
bestuurders van een vereniging vaak 
zelf alles willen oplossen. Toch prettig 
om dit van lotgenoten te horen!

Wat ik vooral bijzonder vond te horen 
was dat de verenigingsvorm zoals we 
die in Nederland kennen, verder niet of 
nauwelijks bestaat in het buitenland. 
Waarop een panellid zelfs voorstelde 
om “de Vereniging” aan te melden bij 
de UNESCO WERELD ERFGOED LIJST! 

Nederland telt erg veel verenigingen, 
van de 140.500 verenigingen die 
staan ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel zijn er zo’n 40.000 die 
met hobby’s, muziek en dergelijke 
te maken hebben en ruim 26.000 
sportverenigingen. Een vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid 
heeft dezelfde rechten en plichten als 
een burger. Ze kan bijvoorbeeld een 
huis kopen, geld lenen en een erfenis 
ontvangen. Heel belangrijk zijn hier 
ook de leden, want die moeten aan het 
bestuur de toestemming geven tijdens 
een ALV. Ofwel: de Algemene Leden 
Vergadering die eens per jaar gehouden 
kan worden en waarin het bestuur 
verantwoording moet afleggen over 
hun handelen aan de leden.  
                                                                                                              
Om een vereniging in stand te houden 
wordt er dan ook wat gevraagd van 
de leden. Een vereniging kan alleen 
bloeien als de leden actief zijn en zich 
bovendien bezig willen houden met 
“voortgang en onderhoud” van de club. 
Men is niet voor niets lid geworden van 
een vereniging, waarbij gezelligheid 
zeker niet mag ontbreken. 

Een vereniging bestaat uit een aantal 
mensen met dezelfde interesse die 
zich aangesloten hebben om hun 
liefhebberij of hobby met elkaar 
uit te oefenen. Een vereniging kan 
verbindend werken, wat voor veel 

mensen een steun kan zijn. 
Onze gymnastiekvereniging Fraternitas 
is met 500 leden en bijna 130 jaar 
oud één van de grootste en oudste 
gymverenigingen in Utrecht. Om een 
idee te geven van een paar echt grote 
verenigingen, hier wat voorbeelden:

Ik zou u tot slot als lezer willen vragen                                                                                     
zich bewust te zijn dat 
u lid bent en daarmee                                                                        
verbonden bent aan een vereniging:                                                                                         
Fraternitas, onze club!
 
Cees Casteleijn
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Samenwerking Fraternitas en Longa

Na jaren vol goed onderling contact, het uitwisselen van ideeën en wijze
raad vormen de acroselecties van Fraternitas en Longa sinds dit seizoen 1
enthousiaste, ambitieuze en gezellige groep sporters en trainers!

Vanaf eind vorig seizoen zijn we begonnen met de gezamenlijke trainingen.
Dat was in het begin best even spannend, wennen en voor de trainers en
besturen een hoop geregel. Trainen in andere zalen, op andere tijden en met
andere sporters, dat vroeg en vraagt wat flexibiliteit van ons allemaal.

Nu een aantal maanden later zien we als trainers 1 enthousiaste, fanatieke
en leuke groep. De teams bestaan uit sporters van beide verenigingen. Ze
werken hard en veel belangrijker nog, hebben het heel leuk met elkaar. Ook
als trainers onderling verloopt de samenwerking goed en leren we veel van
elkaar!

Kortom, tot nu toe een succesvolle samenwerking en we kijken met vertrouwen
en heel veel zin vooruit naar alle wedstrijden!

7 en 8 januari    OZAK
11 en 12 februari   Plaatsingswedstrijd 1
18 en 19 februari   Valentijn cup
8 april     Plaatsingswedstrijd 2
13 en 14 mei    ½ finale D en E niveau
3 en 4 juni    ½ finale D+ en C niveau
10 en 11 juni   OKWN (o.v.b.)
17 en 18 juni    NK D/E niveau
24 en 25 juni    NK ABC niveau

Volg onze avonturen op onze instagrampagina acro.utrecht
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Introductiedag plusuur

Jongerenuur 

Afgelopen september was er een introductiedag voor het plusuur, waarop kinderen 
die uitgenodigd waren mee konden doen met een introductietraining in de turnhal. 
De meiden hebben allemaal super goed hun best gedaan en hebben na afloop 
allemaal een diploma gekregen!

Sinds afgelopen zomervakantie is er in de turnhal een les voor jongeren van de 
middelbare school gestart! Hier kunnen de meiden meer oefenen door alle mooie 
spullen die we daar hebben. Vloeroefeningen op muziek zijn een stuk makkelijker 
met een vierkante, verende vloer en ook bij brug en sprong kunnen we veel meer 
door de fijne blokkenbak! We zijn met een grote groep van 26 meiden gestart en 
trainen iedere week op zondag van 15.30 – 16.30 uur.
Het adres van de turnhal is Grebbeberglaan 1.
Mail naar jongerenuur@fraternitas.nl voor de aanvraag van een proefles.

Trainers: Suzanne, Joana en Jitta.



12 13

Mijn sportieve vader.....

Geboren en getogen in Utrecht 
overleed hij in 1961 tijdens mijn 
eindexamen aan de Christelijke HBS 
op de Nieuwe Gracht. Dat ik daar met 
aardige cijfers slaagde, heb ik hem dus 
niet meer kunnen vertellen en ook niet 
dat mijn gymnastiekleraar – ze kenden 
elkaar van Fraternitas, de Christelijke 
Gymnastiek,  Schiet en Scherm 
Vereniging – voor mijn prestaties 
maar een mager zesje over had (zie de 
Stichtse Heraut van november 2018). 
In die tijd had ik nauwelijks 
belangstelling voor familiegeschie-
denis, laat staan voor de sportprestaties 
van mijn vader. Dat veranderde na 
het overlijden van een oom, die zijn 
zuster – mijn moeder – een bundel 
papieren naliet: resultaten van zijn 
voorouderonderzoek. In 1978 ben ik 
daarmee verder in de weer gegaan 
en heb toen de besmetting met het 
genealogie-virus opgelopen. Ook mijn 
moeder overleed en de fotoalbums van 
mijn ouders kwamen bij mijn zusters 
terecht. 
In het kader van het jubileumnummer 
van de Stichtse Heraut in 2018 over 
genealogie en sport ben ik later 
nog eens wat dieper in deze albums 
gedoken en zag dat er veel foto’s 
waren waarvoor Het Utrechts Archief 
(HUA) misschien belang-stelling zou 
hebben. Enfin, contact gezocht en 

het balletje begon te rollen. Een groot 
aantal foto’s zijn door HUA gescand 
en in de beeldbank opgenomen, maar 
er resteerde veel dat wel interes¬sant 
zou zijn geweest als we het “wie, 
wat en wanneer“ van deze  foto’s 
zouden weten. Dat “niet weten” gaat 
je dwars zitten en dus is er maar één 
mogelijkheid: speurwerk verrichten. 
Dat begon met deze foto, waar ik mijn 
vader op herkende, achter de tamboers 
aan het hoofd van de defilerende 
gymnasten. 

Want het kon natuurlijk niet anders, 
dit moest wel Fraternitas zijn. Niet in 
Utrecht, want er is niets herkenbaars, 
maar waar dan wel? 
Aan het einde van de straat is rechts 
een reclame zichtbaar:  Tapijtmag, 
B.P. van Wijla en Voorstraat. Dat het 
tapijt-magazijn moest zijn lag voor de 
hand, maar hoe zou de naam verder 
gaan. Gegokt op Wijland en via  “Wie 
is wie” gezocht naar B.P.. Gevonden in 
Dordrecht: Barteld Pieter Wijland en 

daar is ook een Voorstraat! 
Via “Google maps” met streetview de 
Voorstraat in Dordrecht langs, een 
paar minuten later was de kerk aan 
het einde van de straat gevonden: de 
Augustijnenkerk. Het waar was dus nu 
duidelijk, maar het wat en wanneer 
nog niet. Gezien de inplakvolgorde 
in het album moest de foto dateren 
van het begin van de twintiger jaren 
vorige eeuw. Het wat en wan-neer 
werd gevonden in het Utrechts 
Nieuwsblad van 12 juni 1924. Op 
tweede Pinksterdag was Fraternitas te 
gast in Dordrecht voor de wed¬strijden 
georganiseerd door het Gewest Holland 
van het Nederlandse Christelijke 
Gymnastiekverbond. De deelnemers 
en genodigden (circa 240 personen) 
vertrokken per boot van de Rederij Op 
de Lek, via Vreeswijk en Schoonhoven 
naar Dordrecht. 

Het Tamboer en Pijpercorps van 
Fraternitas trok de aandacht, won 
de eerste prijs en defileerde voor de 
burgemeester van Dordrecht. Dat zal 
hem dus zijn, op het balkon. 

 
Maar het bewijs daarvoor moest nog 
worden gevonden. De Dordrechtsche 
Courant bracht het bewijs, want in 
de krant van 10 juni 1924 valt er te 
lezen dat het defilé het huis van de 
burgemeester aan de Dubbeldamseweg 
passeerde en dat huis staat er – 
opnieuw de streetview van Google 
maps – er ook echt.
Nadien vond ik in de beeldbank van 
het archief in Dordrecht ook nog enkele 
foto’s van dit huis terug.

Moraal: we hebben als genealogen 
bijzonder veel plezier van alles wat door 
de archieven en anderen ons digitaal 
wordt aangeboden. Op deze manier 
lukt het om van huis uit personen in 
een  genealogie/kwartierstaat nog meer 
reliëf te geven. En het was gewoon 
een leuke speurtocht, die ik u niet 
wilde onthouden…… De foto’s kunt 
u terugvinden in de beeldbank van 
Dordrecht.

Hans van der Horst,
Vianen
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Kom jij ons bestuur versterken?

Assistentendag

Afgelopen maand was de assistentendag weer! Met bijna 40 assistenten hebben 
we eerst anderhalf uur in de gymzaal geturnd. Daarna hebben we een super leuke 
turnfilm gekeken onder het genot van wat frietjes en snackjes!

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

Wellicht denk je nu “pff, alwéér zo’n loze oproep”, 
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. 

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 gaan we graag persoonlijk met je in gesprek, waarin wij dit heel graag 
toelichten en al jouw vragen beantwoorden. Meld je vrijblijvend aan via 
carlien@fraternitas.nl, dan nemen we snel contact met je op. 

Wij hopen je binnenkort te ontmoeten!
Sportieve groet, het bestuur
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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 uiterlijk 25 februari 2023 aan 
via kopij@fraternitas.nl

Kopij Fratblad

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Wil je kind graag op voetbal, dansles, kickboksen, turnen of judo, maar is er thuis te 
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen voor kinderen en 
jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, 
dansschoenen of de huur van een instrument.
Kijk voor meer informatie op www.kieseenclub.nl.

Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is 
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker 
sociaal wijkteam;
2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere 
organisatie waar je kind op les wil;
5. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de 
sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Zo vind je jouw intermediair:
Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, vrijwilliger 
Leergeld, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Kun je geen 
intermediair vinden? Neem dan contact op met het fonds bij jou in de buurt. Zij 
kunnen je verder helpen. https://jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds 

Neem ingevulde Ouderkaart mee naar de afspraak met de intermediair. Zo kan de 
aanvraag snel gedaan worden.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een 
verjaardagsbox? Ga daarvoor naar samenvoorallekinderen.nl.

Jeugdsportfonds
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Sifra van Aalderen

Emilia Akesson

Olivia van Alphen

Olivia den Besten

Linn van den Broek

Chloe Coffer

Floor Eggink

Lene Hoberg

Rosalie van der Hoeven

Anna Hogenbrink

Lou Hornstra

Kate Janssens

Domien Kaput

Suze Klaus

Yro Konsta

Annick Kroese

Julan Lafeber

Marielle van Leeuwen

Else Lin

Sera van de Louw

Rose Osborne

Sophie Smeulders

Pippa Schoot

Lizzy Stegink

Maren Straalman

Loulou Telussa

Ella Tuinenburg

Fleur Viezee

Guusje Weggelaar

Ike Wegman

Bobbie van Aert

Dina Aissati

Juul van Beusekom

Olivia Bex

Anais van der Brug

Siena Carmichael

Lieve van der Heijden

Eleanor Jozak

Eduard Louwerse

Jelka Louwerse

Sara Louwerse

Reza van der Meer

Ninne Nordeman

Floor Pantekoek

Rosa Reichardt

Sophia de Rose

Koosje van der Schot

Julia Schouwenburg

Elsa Sjoling

Stina Sjoling

Frederieke Schinkel

Doenja Suierveld

Emma Terhorst

Emilie Tiesinga

Runa Vons

Eva Wammes

Elin Wegman

Kiki Wilders

Max Willekes

Mette de Wit

Nieuwe leden

Geboorte

Op 1 oktober 2022 is Kate Fleer geboren, dochter van 
Rick en Jonneke, oud-bestuurslid en nog actief lid van 
het damesuur. En kleindochter van Ina van de redactie 
van het Fratblad. Gefeliciteerd met jullie (klein)dochter!

Fraternitas
Wenst u fijne 

kerstdagen 
&

een sportief 

2023!
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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



22 23

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  
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 dec. 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: 
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:
16.00 - 17.00uur  meisjes en jongens 4- 7  jaar  Suzanne Ekhart 
17.00- 18.00uur  meisjes 7- 8  jaar  Suzanne Ekhart 
18.00- 19.00uur  meisjes 8-10  jaar  Suzanne Ekhart 
19.00 - 20.15 uur  meisjes vanaf 10 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

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

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



Indien onbestelbaar, retour ledenadministratie:
Zijlsterraklaan 44 
3544 SV Utrecht


