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      Op zoek naar een leuke vrijwilligersklus? 
 

Onze vereniging draait op het enthousiasme van een aantal vrijwilligers, bestuursleden en leiding. We hebben 
hen kéihard nodig. Niet alleen om goede lessen te garanderen, maar ook om leuke evenementen te organiseren 
en de vereniging überhaupt draaiende te houden.  
 
Als je denkt dat je ons kan helpen om leuke en soms broodnodige dingen te organiseren dan ben je van harte 
welkom! Je hebt geen speciale ervaring of vaardigheden nodig. Met elkaar pakken we de dingen op die we leuk 
vinden en aan kunnen. Denk aan speciale evenementen (jubileum, grote clubactie, sinterklaasfeest, afsluitdag, 
playbackavond, kamp) door de Jeugd & Recreatiecommisse tot de meer gewone dingen zoals de bestuurstaken en 
de ledenadministratie.  
 

Met name voor de ledenadministratie zijn we dringend op zoek naar iemand die dat wil overnemen. 
Fit heeft absoluut geen moeilijke administratie maar wat administratieve ervaring is wel fijn. Gemiddeld kost het 
ongeveer 2 à 3 uur per week van jouw tijd. Daarnaast vergadert het bestuur ongeveer 1x per maand. 
 

Kom jij deze gezellige club helpen? 
Neem bij vragen of interesse contact op met Susan Schoone via susanschoone@fitlisse.nl of 06-54966390. 

 
        Hé, ga je mee? Op Zomerkamp in Lisse! 

Voor het allereerst organiseren we als vereniging een zomerkamp. Dat doen we 
samen met atletiekvereniging De Spartaan en tennis-vereniging LTC. Alle 
kinderen van 6-12 jaar zijn van harte welkom op het terrein van De Spartaan. 
Natuurlijk ga je daar ook in een tent slapen! 

Het zomerkamp is van maandagmiddag 22 juli tot en met vrijdagochtend 26 juli. 
Kortom, de eerste week van de zomervakantie in Lisse. De kosten zijn maximaal 
75 euro. Meer informatie volgt binnenkort per e-mail. 
 
Voorinschrijven kan via susanschoone@fitlisse.nl. We willen namelijk graag 
weten op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen rekenen.  

 

        Kom naar de spetterende Springinstuif! 
 

Wat gaan we allemaal doen? Springen op de minitrampoline en op de 
tumblingbaan, en we gaan jullie leren hoe je een salto moet maken. Kan je al 
een salto ? Dan dagen we je uit om nog een stapje verder te gaan met 
bijvoorbeeld een streksalto. Ook achterwaartse elementen komen aan de 
orde. Er is zoveel te leren dat je gewoon moet komen. Opgeven is verplicht 
want vol is vol. Deelname is gratis. 

Doe jij ook mee ? 
Leeftijd: van 8 tot 12 jaar 
Waar: De Waterkanten in Lisse 
(achterste gymzaal) 
Wanneer: vrijdag 1 maart  
Tijdstip: 17.30 – 19.00 uur  
 

Opgeven via de website: 
www.fitlisse.nl 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Wat is er besproken op de Ledenvergadering? 
 
Ongeveer 20 mensen waren aanwezig bij de jaarlijkse Ledenvergadering van Fit op 10 december.  
Een aantal zaken dat besproken is:  
 

 We krijgen een nieuwe penningmeester. Marja gaat verhuizen en Olaf neemt het over. We zijn blij! Met 
Marja Meeuwenoord, omdat ze járen de financiën verzorgde en Olaf Dannijs dat hij ‘t overneemt. 

 We zoeken nog mensen voor de Jeugd & Recreatiecommissie. Én voor de ledenadministratie. Meer 
informatie vind je in deze nieuwsbrief. 

 Al veel genoemd en geroemd: het Fit-jubileumfeest. Dankzij vele vrijwillige handjes voor iedereen een 
geslaagd feest geworden! 

 Met opleidingen zit Fit niet stil. Leidinggeven op  
niveau 2 mogen Elisa en Liël. Maar Joey, Noortje,  
en Emily gaan er ook aan beginnen. Zo is Fit – ook  
in de toekomst-  weer voorzien van vakbekwame  
en inspirerende leiding. 

 In samenwerking met Boot & Broersen krijgt de  
leiding een Eerste Hulp bij Sportongelukken training.  
Je weet maar nooit… 

 De Fit website ziet er prima uit en wordt up-to-date 
gehouden door Samantha Brouwer.  

 Financiën waren ook dit jaar weer goed in orde. De  
vereniging is gezond. Mede dankzij een gunstig  
resultaat blijft de contributie hetzelfde. De kascontrole  
wordt volgend jaar gedaan door Wilbert Dekker en  
Peter Kortekaas.  
 

       Grote Clubactie  
 
Megatrots zijn we op de  gigantische opbrengst van de afgelopen Grote 
Clubactie: we hebben met elkaar voor 4543,90 euro aan de loten verdiend. 
De drie beste lotenverkopers hebben we in het zonnetje gezet: Naomi Smits 
73 loten, Lindsay Rudolph 64 loten, en Lara Volbeda 39 loten.  
Wat een toppers! 
 

Colofon | Redactie: Lindy van Ruiten en Peter van Denzen 
Tips of nieuws voor de redactie? Stuur het naar prcommissie@fitlisse.nl 

 

Zet alvast in je agenda! 

1 maart | Sportinstuif 
Opgeven via www.fitlisse.nl 

 
27 april | Koningsdag 

Demonstratie van de selectie voor 
het gemeentehuis van Lisse 

 
15 juni | Onderlinge 

Wedstrijden 
Meer informatie volgt nog 

     Prijzen voor turntalenten Fit Lisse 
Vijftien talenten van Fit vielen in de prijzen bij de Duin en Bollenstreek wedstrijd in 
Lisse. Een turnwedstrijd tussen vijf verenigingen uit de regio, met maar liefst 417 
deelnemers.  
 

Uiteraard konden alle gymnasten op het eigen niveau en de eigen leeftijdscategorie 
meedoen. Sophie Wordsworth werd 2de van de 40 deelnemers uit de categorie R2. 
Esmee Breedijk, Elin Favie en Floor Heijnen domineerden het podium bij R2, in een 
andere leeftijdscategorie. Ook Caitlin Hagenbeek werd 2de  in deze categorie, Emma 
Stevens en Lizanne Breedijk respectievelijk 1ste en 3de en Yasmine Nouaili 2de. De 
tweeling Emma en Sophie van der Linden werden 1ste en 2de bij de categorie D4. En 
bij de jongens werd Jesse Voorn 1ste in niveau 21. Roan Bevers en Daan van Veen 
vielen in de prijzen in niveau 20. En  Job van Veen en Maarten Holt deden dat ook in 
niveau 20, met een andere leeftijdscategorie.  


