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ZET ALVAST IN JE AGENDA…
11 feb. | NK
plaatsingswedstrijd
Groepsspringen Niveau C
Bocholtz

18 feb. | Duin- en
Bollenstreek wedstrijd
De Waterkanten, Lisse

11 mrt | Turnwedstrijden
D1 Pupil 2, 4e divisie Jeugd 2
Amsterdam

18 mrt | Turnwedstrijden
4de en 5de divisie Junior / Senior
Amsterdam

KNGU Zomerkampen
De inschrijvingen voor het zomerkamp 2017 zijn weer begonnen. Deze
zomer gaan wij op kamp in week 5 (6 t/m 12 augustus), met als thema
Zomerkampen Onderzoekt!
Naast het gewone zomerkamp kan er ook worden gekozen voor het
gymkamp of freerunkamp. Naast het gewone dagprogramma ga je dan
nog extra turnen of freerunnen in een echte turnhal. Schrijf je snel in
want vol = vol!
De hele zomer worden er in totaal 7 weken zomerkamp
georganiseerd, dus als bovenstaande week niet uitkomt
kan je er ook voor kiezen om in een andere week te gaan.
Leiding van Fit is dan alleen niet gegarandeerd.
Voor meer informatie over het kamp kun je contact opnemen met
Wilbert, wilbertdekker@hotmail.com of kijk op www.zoka.nl

Opbrengst met Grote Clubactie
Wat zijn we trots op al onze Grote Clubactie-lopers! Maar
op Judith, Sara en Naomi in het bijzonder. Zij verkochten
de meeste loten. In totaal haalden we 2666,16 euro(!) op
met het verkopen van loten. Daarmee kunnen we leuke
nieuwe dingen aanschaffen. Van het geld dat vorig seizoen
bij elkaar gespaard is, hebben we bijvoorbeeld een flikflakker en balkverbreder kunnen aanschaffen! En heel
binnenkort wordt de nieuwe brug bezorgd.

Onderlinge wedstrijden
Onze leden gaan jaarlijks de strijd met elkaar aan tijdens
de Onderlinge Wedstrijden. Dit jaar op 21 januari in
sporthal de Waterkanten. De grootste winnaars van de
dag waren Suze Reijerkerk (recreatie meisjes), Lisa de
Nooijer (selectie vrije oefening) , Sophie Dannijs (selectie
verplichte oefenstof) en Julian van der Lee (recreatie
jongens). Zij haalden de hoogste scores van de dag en
sleepten daarmee een wisselbeker in de wacht.

Wilbert is geslaagd!
Wilbert heeft de jurycursus TD2 gevolgd. Deze werd gehouden in Hoofddorp,
samen met een aantal cursisten van andere verenigingen. In tegenstelling
tot eerdere cursussen krijg je hier niet van tevoren te horen wat de inhoud
van de oefening is. Behalve praktijk bestond de cursus ook uit veel theorie.
Omdat Wilbert al enkele jaren les geeft, viel het examen wel mee. Zodoende
slaagde hij met vlag en wimpel en is Fit weer een expert rijker.

De opleiding is gestart
De KNGU is in oktober begonnen met een cursus: Leidinggeven Niveau 3. Voor Fit doen daar aan mee: Noa,
Sophy, Zahra en Wilbert. Deze opleiding duurt één jaar. De kern van de opleiding is lesgeven aan de hand van
sporttechnische inhoud van bewegingsthema’s. Dat klinkt ingewikkeld, en het is ook best een pittige opleiding.
Ook opbouwelementen van het turnen komen aan bod. Fit is blij dat het viertal deze opleiding wil volgen! En met
behulp van praktijkbegeleidster Mirjam zal het ze dan ook best wel lukken! Wij wensen jullie veel succes!

Kennismaken met…. Noa en Sophy
Van een aantal Fit-meisjes hoorden we dat de lessen op maandag en woensdag zo leuk zijn. Reden genoeg om
eens te horen hoe en wat! Peter zocht hen op.
Als ergens het woord teamwork van toepassing is, dan is dat wel in de lessen van Noa en Sophy. Het zijn twee
doorgewinterde turnleraressen. In de les van 17.30 uur tot 18.30 uur turnen de 6-7 jarigen onder leiding van
Sophy. Het uur daarna is voor de iets ouderen, 8-9 jaar. Deze groept turnt onder leiding van Noa. Het gaat er
professioneel aan toe, maar het plezier in turnen moet voorop staan, vinden ze.
‘Natuurlijk zijn we in de aanloop naar wedstrijden fanatieker. Dat moet ook wel.
Als de gymzaal dan tjokvol zit met ouders, willen we goed voor de dag komen met
onze pupillen. Omdat we al zo lang samenwerken, verlopen de lessen vlot en
hebben we voldoende tijd om nieuwe dingen aan te leren. We vinden het prachtig
als we zien dat onze ‘talenten’ groeien in hun oefeningen. Samen gaan we
regelmatig op cursus om nieuwe oefenstof op te doen. Zelf zijn we al heel jong
begonnen bij Fit in Lisserbroek en turnen dus al heel wat jaren. Onder andere bij
de selectiegroep en de demogroep en nu nog elke vrijdagavond in de springgroep.
Erg leuk hoor! Ook privé doen we veel samen: 5HAVO en nu in het examenjaar.
Uitgaan met onze vrienden; ook zeer gezellig samen. Pizzzaaaa!!-eten is onze top1 snack. En samen luisteren naar de Top-40 muziek.’

Ledenvergadering
Het is al even geleden; de ledenvergadering van Fit Lisse. Toch blikken we in deze nieuwsbrief nog even terug.
Voor een vereniging met ruim 250 leden, was de opkomst minimaal. Ondanks nog een e-mail oproep van het
bestuur, waren er slechts 12 aanwezigen. Terwijl er toch besluiten genomen worden over de vereniging waar je
kind lid van is (of jijzelf). Volgend jaar beter? Zeker doen!
Wat blijkt er zoal uit het jaarverslag? Fit doet het goed. Het aantal leden is gestegen van krap 200 naar ruim 250.
Ook met dank aan de leiding die door middel van opleidingen de kwaliteit van de lessen verhoogt. Meer leden
betekent meer inkomsten uit contributie. Daar tegenover staat een verhoging van de zaalhuur en de
bondscontributie. Zaalhuur is gemeentelijk beleid en lid zijn van de bond is nodig vanwege opleidingen en
verzekeringen. Extra inkomsten waren er ook, met dank aan de demonstraties van de demogroep ruim 1000
euro. Maar ook 900 euro van het NK Springwedstrijden met dank aan de vele vrijwilligers die dag.
Ook nog een positief geluid dankzij de deelname aan de Grote Clubactie en de
Anjeractie. Daarom erg jammer dat door het ontbreken van vrijwilligers Fit gaat
stoppen met de Anjeractie. Of is er onder de lezers iemand die dit een keer op
zich wil nemen? Je kunt je melden bij susanschoone@fitlisse.nl.
Wat gaat er in 2017 gebeuren? Fit gaat door met opleidingen voor leiding en assistenten om zo de kwaliteit van
de lessen te waarborgen. In oktober viert Fit haar 45-jarig bestaan. Er is al een bescheiden commissie aangesteld
om één en ander feestelijk en bewegelijk te vieren.
We besluiten dit korte overzicht met complimenten aan het actieve Fit-bestuur, dat er voor zorgt dat onze
vereniging op weg naar haar 45-jarige “jubileum” nog springlevend is.
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