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SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter         Dhr John Jacobs, tel. 020-6900306/0653690696,  

                                    jejacobs@upcmail.nl 

Secretaris         Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566, elly.ang@casema.nl 

 

Secretariaat De Vriendschap 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

tel. 020-4417566 e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092  

t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen 

KvK nummer 405 368 50 

Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven 

aan het secretariaat. 

 

Contributie 

 Met machtiging: € 30,00 per jaar per echtpaar of € 15,00 per persoon 

 De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag 

twee maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 

november. 

 

 

Clubmiddagen 

 Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda 

op de achterkant van de Nieuwsbrief.  

 Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.  

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen. 

 

Catering 

 

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die 

keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en 

met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten 

informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te 

bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322). 

 

 

 

 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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Voorwoord van de Voorzitter 

 
Beste Leden, 

 

Met deze Nieuwsbrief van maart 2018 treft u een uitnodiging aan voor 
de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Vriendschap op  

7 april 2018 om 14.00 uur. 
 

Elly Ang en ondergetekende verwachten dat velen van u kunnen komen.  
Het wordt opnieuw een belangrijke vergadering omdat u bepaalt hoe de 

toekomst van onze vereniging gaat worden. Wordt het doorgaan of 
ontbinden? 

Het grootste deel van de leden denkt dat het bestuur dat bepaalt. Het 
tegendeel is echter waar; u bepaalt het voortbestaan van de vereniging of 

het einde ervan.  
 

In dit voorwoord wil ik allen die aan de organisatie van de Vriendschap 
hun bijdrage in het afgelopen jaar 2017 op welke wijze dan ook hebben 

geleverd en nog leveren bedanken voor hun inzet. Zonder hun passie en 

inzet heeft de Vriendschap geen levensvatbaarheid. 
 

Van die levensvatbaarheid geef ik u hiervan een voorbeeld. Het was 
kantje boord voor de sectie Bridge toen de penningmeester mw. Leny Lie 

aankondigde dat zij er mee stopte.  
Voor de sectie Bridge hield dat in ‘to be or not to be’. 

Maar in bridgetermen gesproken: de voorzitter van de sectie, die heel 
goed kan bridgen, troefde de slag die de sectie ogenschijnlijk werd 

toegediend met een harten Heer. 
Deze Heer, die eveneens goed kan bridgen en weet hoe hij met cijfers 

moet omgaan, is inmiddels de plaatsvervanger van de lieve Dame, mw. 
Leny Lie. 

Lieve Leny namens het bestuur hartelijk dank voor jou inzet en wij 
verwelkomen met  groot genoegen de heer Hans de Graaff als de nieuwe 

penningmeester van de sectie Bridge. Beste Hans heel veel succes en dat 

je in je functie veel plezierige jaren binnen onze vereniging mag beleven.  
 

Dank aan Lian Kang en Hing Teng die samen van de clubmiddag op 10 
maart jl. een gezellige samenkomst met Selamatan maaltijd met muziek 

hebben georganiseerd.  Geweldig gekookt Lian Kang. Het eten met de 
hand was voor mij een hernieuwde belevenis. Thuis mag ik het namelijk 

niet doen.  We zien elkaar op de ALV van 7 april a.s. 
 

John Jacobs 
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MACHTIGING ALV 2018 

 

Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging 

De Vriendschap op 7 april 2018 kunt bijwonen, kunt u een ander lid van de 

vereniging machtigen om namens u een stem uit te brengen door invulling en 

ondertekening van onderstaande verklaring. 

 

N.B. Een gemachtigde kan maximaal 2 stemmen uitbrengen, naast de 

eigen stem. 

 

Ondergetekende de heer/mevrouw 

____________________________________________ 

 

lidnummer ____________________ van de vereniging De Vriendschap, machtigt 

hierbij 

 

de heer/mevrouw 

__________________________________________________________ 

 

om namens hem/haar de ALV op 7 april 2018 bij te wonen en zijn/haar stem op 

die ALV uit te brengen. 

 

 

 ______________________________ 

(handtekening volmachtgever 1)     (handtekening 

gemachtigde) 

 

 

 

 

 ______________________________ 

(handtekening volmachtgever 2)     (handtekening 

gemachtigde) 

 

 

Gelieve de volmacht uiterlijk 2 april 2018 op te sturen naar: 

 

Secretariaat De Vriendschap 

p/a Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen  

 

U kunt de volmacht echter ook voorafgaand aan de ALV op 7 april 2018  zelf aan 

de zaal laten afgeven door een ander lid. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV) 
Datum: 7 april 2018 

Aanvang: 14.00 uur 
 
 

    Agenda 
 

1. Opening 
2. Mededeling / Ingekomen stukken 
3. Vaststellen Notulen ALV 25 maart 2017 

4. Algemeen jaarverslag secretaris en jaarverslagen secties 
5. Financieel jaarverslag 2017 penningmeester: zie toelichting 

6. Rapport verslag Kascommissie: zie toelichting 
7. Goedkeuring van de jaarstukken: zie toelichting 
8. Voortbestaan de Vriendschap cq toekomst, bestuur 

9. Benoeming Kascommissie voor 2018 
10.Huishoudelijk reglement 

11.Rondvraag  
12.Sluiting. 

 
John Jacobs: voorzitter 

Elly Ang:  secretaris 
   
  

Toelichting op de AGENDA van de Algemene Leden Vergadering  
(ALV) 2018 

1. Notulen ALV 2017 

 

Dank aan mw. May Ling Thio , die de Notulen ALV 2017 heeft opgesteld. 

 

2. Financieel jaarverslag penningmeester. 

 

Ondanks herhaaldelijke oproepen en de toezegging tijdens de ALV dat 

leden op zoek gaan naar kandidaten heeft  de Vriendschap tot op heden 

geen penningmeester. 

Het is dan ook met die reden dat u bij de jaarstukken voor de ALV van 7 

april 2018 geen financieel jaarverslag aantreft. 

Tijdens de ALV van 25 maart jl. heeft u besloten om aan Elly Ang en John 

Jacobs voor één jaar een volmacht  te geven om lopende zaken af te 

handelen naar welk eindpunt dan ook als ware zij met z’n tweeën een 

formeel bestuur vormen. Dankzij gezamenlijke efforts kunnen wij, net als 

voorgaande jaren, met behulp van de firma Casha de cijfers aanleveren 

die benodigd zijn voor het opmaken van de balans van activa en lasten 

over het jaar 2017.  

Wij zijn de penningmeesters van de secties eveneens zeer erkentelijk voor 

de wijze waarop zij hun financiële jaarcijfers hebben aangeleverd en 

gepresenteerd. Wij zijn verrast door het feit dat de sectie Bridge wel een 
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nieuwe penningmeester uit haar gelederen heeft kunnen aanstellen terwijl 

wij als vereniging tot nu toe er nog niet in zijn geslaagd !!!! 

 

3. Rapport verslag 2017 van de Kascommissie. 

 

Net als bij punt 1 van deze toelichting zult u  geen verslag aantreffen van 

de Kascommissie. U heeft in de Nieuwsbrief van de maand februari jl., 

pagina 6, kunnen lezen dat de heren Ong Hwie Jang en Gan Kay Sian 

lopende het verenigingsjaar hun functie hebben neergelegd.  

 

4. Voortbestaan Vriendschap cq Toekomst, het bestuur. 

 

In de ALV van 25 maart 2017 hebben wij kunnen constateren dat  de 

vereniging geen bestuur heeft en dat Elly Ang en John Jacobs een 

machtiging hebben gekregen om lopende zaken voor het jaar 2017 af te 

handelen.  

 

We weten allen dat wij in leeftijd een oude vereniging zijn. Leden staan 

niet te trappelen van ongeduld om zich aan te melden voor een functie 

binnen een sectie of voor een functie binnen het bestuur.  

Aanwas van jongeren is er ook niet, alhoewel de vereniging in haar  

gloriejaren een jongeren commissie kende. Pogingen om in de afgelopen 

perioden tot verjonging te komen hebben niet tot het gewenste resultaat 

geleid. 

 

Wij hebben opgemerkt dat ook de lezingen op clubmiddagen niet 

enthousiast worden bezocht. 

In 2017 is gepoogd om verandering  in de structuur van deze 

clubmiddagen te brengen door middel van muziek en een meer 

sociëteitmiddag ervan te maken, namelijk een samenkomst van alle leden 

van de secties op deze middagen. Het beoogde effect is niet gehaald en 

sprak klaarblijkelijk ook de leden niet aan. Daar waar er binnen de secties 

van de vereniging nog cohesie is, is de adhesie van de secties binnen de 

vereniging ver te zoeken. Van wezenlijk belang is dat er:  

 

Op 7 april a.s.  de ALV een beslissing dient te nemen over de 

toekomst van de Vereniging. Elly Ang en ondergetekende  zijn van 

mening, dat net als vorig jaar nu het moment daar is, dat de leden 

heel goed moeten nadenken hoe het met de Vereniging verder 

moet. 

 

5. Huishoudelijk Reglement ( HR )  

 

In de ALV vergadering van 25 maart 2017 is besloten dat in de ALV van 

2018 wordt gestemd over Het Huishoudelijk Reglement 2014.   
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Zie voor de toelichting de navolgende alinea’s:   

 

Op de ALV 2014 is voorgesteld om art. 5 (Royement)  van  het 

Huishoudelijk Reglement (jaar 2012)  te wijzigen. In de ALV 2014 heeft 

wijlen de heer Tan op zich genomen om art. 5 van het Huishoudelijk 

Reglement (2012) te herschrijven. Dit heeft hij gedaan. 

Op de agenda van de ALV 2015 stond echter niet vermeld om het 

gewijzigde art. 5 van het Huishoudelijk Reglement goed te keuren. Wel 

werd in het punt 2, Mededelingen, van de ALV 2015 vermeld dat het 

aangepaste Huishoudelijk Reglement (nieuw artikel 4 A en 4 B) ter inzage 

lag bij de secretaris. Dit  is zodanig ook genotuleerd. 

Alhoewel de notulen van de ALV 2015 in de ALV van 2016 zijn 

goedgekeurd impliceert dit o.i. niet dat deze wijziging is goedgekeurd.  

 

Voor de goede orde :  

 

artikel 5 (Royement) Huishoudelijk Reglement (2012) luidt : 

1. Het Bestuur kan een lid royeren, als hij/zij, ondanks herhaalde 

aanmaningen door het bestuur, twee jaar lang in gebreke blijft aan 

zijn/haar financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen. 

2. Een geroyeerd lid kan opnieuw lid van de vereniging worden als hij/zij 

aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan. 

 
Wordt gewijzigd in het nog goed te keuren Huishoudelijk Reglement 

(2014) in: 
 

Artikel 4A Royement:  
Het Bestuur kan een lid royeren, als hij/zij, ondanks herhaalde 
aanmaningen door het bestuur, twee jaar lang in gebreke blijft aan 

zijn/haar financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen. 
Hij/zij kan opnieuw lid van de vereniging worden als hij/zij aan zijn/haar 

financiële verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 4B Schorsing: 

Indien een lid van een sectie zich misdraagt kan de sectieleiding de 
betreffende persoon tijdelijk schorsen. Beëindiging van de lidmaatschap 

kan uitsluitend geschieden door het bestuur van de vereniging (zie ook 
art. 5 statuten). 
Staat in HR(2012) artikel 3 Donateurschap en artikel 4 Donatie als op zich 

los staande artikelen, in het gewijzigde Huishoudelijk Reglement (2014) 
zijn deze artikelen bij elkaar gevoegd onder artikel 3 Donateurschap HR 

(2014 ) zonder dat de teksten zijn gewijzigd. 
Het is vanzelfsprekend dat indien de Vereniging de Vriendschap wordt 

ontbonden het Huishoudelijk Reglement 2014 niet meer in stemming 
wordt gebracht.  
Gaan we verder met onze Vereniging dan wordt het HR 2014 wel in 

stemming gebracht.   
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Voor de goede orde wijs ik u erop dat het besluit om het Huishoudelijk 

Reglement te wijzigen wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering 
conform art 13 en art 15 van de Statuten.  De opmerking dat de 

wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement niet kunnen worden 
doorgevoerd als er geen voltallig bestuur is niet juist. 
Artikel 13 en 15 van de Statuten vermelden expliciet  niet  dat er een 

voltallig bestuur aanwezig dient te zijn.  
 

John Jacobs 
 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP 
 

datum: 25 maart 2017 
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen 
Aanwezig bestuur: 

voorzitter de heer John Jacobs  
secretaris mevrouw Elly Ang 

Notulist: mevrouw Thio May Ling  

 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen / Ingekomen stukken 

3. Notulen ALV 19 maart 2016 

4. Algemeen jaarverslag 2016 van de secretaris en jaarverslagen secties 

5. Financieel jaarverslag 2016 penningmeester (zie toelichting) 

6. Rapport verslag 2016 van de Kascommissie 

7. Goedkeuring van de jaarstukken 2016 en décharge van het bestuur 

8. Benoeming kascommissie 2016 

9. Huishoudelijk Reglement (zie toelichting) 

10. Het bestuur van De Vriendschap (zie toelichting) 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

Ad 1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur. Er zijn 78 aanwezige leden en 12 

afgegeven volmachten, waarmee het vereiste quorum van een 
vertegenwoordiging van minimaal 10% van het totaal aantal leden is behaald. 
 

Er wordt een minuut stilte genomen om de leden die in het afgelopen jaar de 
vereniging zijn ontvallen, te herdenken. 

 
Ad 2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
Herdacht wordt dat 25 jaar geleden twee secties van de vereniging werden 

opgericht die nog steeds actief zijn. Voor de sectie Biljart was dat wijlen de heer 
Njoo Sioe Poen – applaus. De sectie Mahyong floreert nog steeds onder leiding 

van mevrouw Grace Halim – waarvoor veel dank, inclusief een attentie van de 
vereniging. Vanuit de vergadering wordt toegevoegd: “Tambah 25 jaar Grace!” 
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Voorzitter bevestigt dat dit heuglijke feiten zijn, maar dat het ook raakt aan de 

vraag hoe nu verder te gaan, sinds er nog geen nieuwe penningmeester is voor 
het bestuur. Hierbij aansluitend wordt melding gemaakt van een ingekomen stuk 

per e-mail van mevrouw Tan Lioe Sing, die aangeeft (bij volmacht) zich aan te 
sluiten bij het opheffen van de vereniging uitsluitend als daar een meerderheid 
voor is: “In alle andere gevallen ben ik voorstander van het voortbestaan van de 

vereniging.” 
 

De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 
 
Ad 3. Notulen ALV 19 maart 2016 

- Mevrouw Patricia Tjiook ad p. 11 (Ad 3. tweede alinea): er wordt door het 
sectiebestuur verantwoording afgelegd aan het hoofd-bestuur en aan de 

sectieleden (toevoeging woord ‘hoofd-’). 
 
- Mevrouw Patricia Tjiook ad p. 11 (Ad 5): op de vorige vergadering is besproken 

dat de sectiebesturen twee keer per jaar een financiële verantwoording aan het 
hoofdbestuur moeten voorleggen. Hierop had zij aangegeven dat één keer per 

jaar genoeg werk was, nu staat er in de notulen zelfs de suggestie om vier keer 
per jaar aan te leveren. Hoe staat het daar nu mee?  

>Voorzitter geeft aan dat de halfjaarlijkse rapportage in het HHR staat, maar dat 
de praktijk anders is, namelijk inderdaad één keer per jaar. Als dat 
geformaliseerd moet worden, kan de ALV daar over beslissen. Het vigerende 

HHR is van 2012, de aanpassingen van 2014 zijn nog niet voorgelegd c.q. 
goedgekeurd. De heer Kwa Tjoan Lie geeft aan dat financiële rapportage aan het 

hoofdbestuur niet zo vrijblijvend is als wordt gesuggereerd: het is een plicht, 
waarmee uiteindelijk aan de ALV verantwoording wordt afgelegd. 
 

De notulen worden hierna goedgekeurd. 
 

Ad 4. Algemeen jaarverslag 2016 van de secretaris en jaarverslagen secties 
Geen opmerkingen, de jaarverslagen worden goedgekeurd. 
 

Ad 5. Financieel jaarverslag 2016 penningmeester 
Ad 6. Rapport verslag 2016 van de Kascommissie 

Ad 7. Goedkeuring van de jaarstukken 2016 en décharge van het bestuur 
De drie agendapunten 5 tot en met 7 worden inclusief de toelichting in de 
jaarstukken aaneensluitend besproken. Er zijn geen opmerkingen vanuit de 

leden. 
 

Hierop keurt de ALV de jaarstukken 2016 goed en verleent het bestuur décharge. 
 
Ad 8. Benoeming kascommissie 2017 

De heren Gan Kay Sian en Ong Hwie Yang worden met instemming en in dank 
herbenoemd. 

 
Ad 9. Huishoudelijk Reglement 
Het punt van de frequentie van de financiële verantwoording wordt hier 

opgepakt. Mevrouw Patricia Tjiook geeft aan dat één keer per jaar voldoende 
moet zijn: de contributie wordt immers jaarlijks geïnd en de rest zoals huur e.d. 

is vastgelegd. De wijzigingen die in het HHR van 2014 zijn voorgesteld waren 
nodig omdat er conflicterende zaken in stonden. De vraag is nu echter: we 
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hebben het over een (gewijzigd) HHR die de leden nauwelijks kennen. Kan de 

ALV daar nu wel over stemmen? 
> Er wordt besloten dat in de ALV 2018 er gestemd wordt en dat tot die tijd het 

HHR uit 2012 blijft gelden. Het HHR moet daarmee met de stukken voor de ALV 
worden meegestuurd. 
 

Ad 10. Het bestuur van De Vriendschap 
De heer Jean-Louis Janssen zet zijn vraagtekens bij het proces om de vereniging 

op te heffen, omdat De Vriendschap niet meer levensvatbaar zou zijn. Hij 
betreurt het dat er vier maanden na de oproep van de voormalige 
penningmeester Mayke Soeselonadi nog geen kandidaat is, maar ziet dat wel als 

een vereiste om beslissingen te nemen ten aanzien van de vereniging. Formeel is 
er nu geen bestuur: de ALV moet de heer John Jacobs en mevrouw Elly Ang 

machtigen om lopende zaken af te handelen – naar welk eindpunt dan ook. 
 
* (15.15 uur) er wordt een kwartier PAUZE gehouden *  

 
De heer Tan King-Han wijst erop dat de wijzigingen in het HHR niet kunnen 

worden doorgevoerd als er geen voltallig bestuur is. Dit sluit aan bij het voorstel 
van de heer Jean-Louis Janssen om het huidige bestuur een volmacht te geven. 

Op de vraag van mevrouw Yve Boen voor hoe lang dat dan geldig is, wordt 
aangegeven: één jaar. Het volmacht wordt door de ALV met applaus bevestigd. 
 

Ad 11. Rondvraag 
Mevrouw Patricia Tjiook bedankt het bestuur van De Vriendschap voor hun inzet. 

Waarvan akte. 
 
Ad 12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 15.40 uur. 
 

 

JAARVERSLAGEN SECTIES EN COMMISSIES 

 
Algemeen jaarverslag 2017 van de secretaris  
 

Profiel van De Vriendschap – De Vriendschap is een vereniging die in 1989 is 
opgericht door leden uit de Peranakan Chinese gemeenschap (Chinezen uit 

Indonesie) in de regio Amstelveen - Amsterdam. Hoewel wij ook leden hebben 
uit verschillende delen van Nederland en België.  
Het initiatief van deze groep was gericht op het onderhouden en uitbouwen van 

de onderlinge (vriendschaps-)banden binnen de eigen leeftijdsgroep van toen 
vijftigers en zestigers, maar ook richting de volgende generaties. Met dat doel is 

De Vriendschap als open vereniging gestart, zonder enig politiek of religieus 
oogmerk en (nog steeds) financieel zelfstandig.  
Anno 2017 mag de vereniging zich verheugen in een ledenaantal van ruim 350 

personen. Wij merken duidelijk, dat hoewel veel van onze leden ons zijn 
ontvallen en vele leden vanwege ziekte en ouderdom zijn gestopt of in 

zorgtehuizen of elders in het land zijn komen te wonen, er toch nog nieuwe leden 
zijn bijgekomen vanuit o.a. Bridge en bij de Line dance.   
Onze leden bestaan uit personen die veelal van Peranakan Chinese afkomst zijn, 

of zich op welke manier dan ook verbonden voelen met Indonesië, China, 
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Suriname en Nederlanders. Vooral bij de Bridge en Line dance komen nu  

Nederlanders. 
De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee -

wekelijkse) sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a. Mahjong, Bridge, Golf, 
Biljart en Line-dance. Wij hebben nog onze Bibliotheek, waar onze leden nog 
steeds gratis boeken kunnen lenen! De vereniging organiseert ook wandelingen, 

bezoeken aan musea en dagtochten! 
Op ons Muziekuurtje, in januari, nu onder leiding van Yu Lan Tjoa, mogen wij 

nog steeds veel bezoekers begroeten. De andere zaterdagen, met een lezing als 
hoofdmoot gaan niet zo goed als wij verwacht hadden. De clubmiddag werd 
georganiseerd rond een lezing of presentatie. Op deze wijze wordt invulling 

gegeven aan de wens een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud.  
In 2017 hebben wij getracht om meer leven in te blazen in onze clubmiddag met 

een Indische band, en daar komen wel onze linedansers op af! 
Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het 
bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten. 

 
Elly Ang, secretaris 

 
 

Bridge Vrijdag 
 
Enkele dagen geleden heeft de voorzitter Patricia Tjiook bekend gemaakt dat het 

bridgeweekend zal plaats vinden vanaf vrijdag 6 juli tot zondag 8 juli, 2018 in 
Nijkerk. 

Er is voor dezelfde plaats gekozen als vorig jaar omdat het ons zeer goed is 
bevallen. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat we voor dezelfde locatie kiezen, 
dus als u vorig jaar niet mee bent geweest, schrijf u in! 

Henny en Hans de Graaff hebben ook dit jaar de beker gewonnen, gefeliciteerd. 
Tevens is Hans de Graaf sinds 1 maart onze nieuwe penningmeester. Hij volgt 

Leny Lie op die ruim 4 jaar deze functie heeft vervuld. Leny blijft natuurlijk wel 
bridgen bij ons. 
Het ledental is nog steeds aan de goede kant van de 60, er zijn enige leden 

afgevallen maar ook weer nieuwe bijgekomen. 
U kunt zich aanmelden bij onze gezellige bridgeclub bij het secretariaat. 

Er wordt elke 1ste en 3de vrijdag gespeeld van 11.30 uur tot 15.15 uur, in 2 lijnen 
onder leiding van Ernst  Warendorf. 
Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

Locatie: Wijkcentrum Alleman 
De Bloeyende Wijngaerd 1, Amstelveen 

Contact: Cisca Goudsmit, tel 0297 764312   goudsmit@caiway.nl 
 
 

Jaarverslag Line-Dance 
 

De sectie Line-dance bestaat nu 12 jaar. Wij zijn in het voorjaar van 2006  
begonnen met de Line-dance. Wij waren met 1 groep begonnen op de 
donderdagavond, en zijn nu uitgegroeid naar 2 groepen, met de vrijdagavond 

erbij, die eerst voor de allereerste beginners was.  
Gelukkig zijn er nieuwe leden(ook beginners ) voor donderdagavond  

bijgekomen. Wij hebben nog steeds een leuke groep. De meesten zijn zelfs nog 
van het eerste uur! 

mailto:goudsmit@caiway.nl


12 

 

Met de hulp van Coby Damen, onze enthousiaste lerares, dansen wij in de grote 

zaal van wijkcentrum  Pluspunt.  
De Line-dance groep op vrijdagavond - intussen gevorderden en ver- 

gevorderden - dansen in de kleine zaal en mogen  twee keer in de maand ook in 
de grote zaal dansen.  
De vrijdagavond groep is zo groot geworden dat hij in tweeën gesplitst moest 

worden, naar het niveau van de deelnemers(sters) van 19.00 – 22.00 uur en van 
20.00 – 23.00 uur.  

Hier worden wij ook begeleid door onze enthousiaste lerares Coby Damen, die 
veel geduld heeft met de linedansers. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze 
deelnemers.  Hier zijn wat jongere maar ook oudere deelnemers(sters), zowel 

dames als heren, die net zo enthousiast proberen hun best te doen met line-
dance.  

Omdat op de vrijdagavond met zo veel deelnemers(sters) in de kleine zaal 
gedanst moet worden, houden wij voor de beginners de donderdagavond aan! 
  

Kien/Ingkie/Elly 
 

 
Jaarverslag 2017 – Catering commissie 

 
Wij hebben niet zo’n goed jaar achter de rug gehad. De clubmiddagen worden 
niet zo goed bezocht, alleen naar het muziekuurtje komen gelukkig veel mensen 

die naar de muziek van de jongelui komen luisteren. Velen van deze jongelui 
brengen hun ouders en familie mee! 

En op zulke dagen hebben wij dan ook een goede omzet van maaltijd en snacks. 
Het is altijd moeilijk in te schatten hoeveel ik moet inkopen voor maaltijd en 
snacks.  Gelukkig is er een vaste groep leden, die per e-mail of telefonisch 

bestellen  en altijd komen voor de maaltijd en snacks! Veel extra’s kan ik dus 
niet inkopen, want als het niet verkocht wordt, kan ik het niet in de vriezer 

bewaren. Op zulke dagen voeren wij dan het motto OP=OP, omdat de mensen 
niet van te voren hebben doorgegeven dat ze komen!! 
Tegenwoordig hebben wij meestal maaltijd van Lian Kang en snacks van Trees. 

Helaas hebben wij niet zo veel vrijwilligers om te helpen. Mayke was een tijdje 
ziek geweest, hopelijk kan zij ons weer komen helpen! Elly heeft al van te voren 

bestellijstjes gemaakt en per e-mail aan leden gestuurd die een e-mailadres 
hebben afgegeven. Susan en Elly nemen de telefonsiche bestellingen en  e-mail 
bestellingen aan, die worden dan op de dag klaargemaakt door onze vaste kern, 

Anita, Susan, Joeke en Elly. Wij hebben Tjik Sian die de kassa bemand, en als 
het druk is bij de kassa helpt Susan daar ook mee! Kiem Sian en Ingkie zitten bij 

de deur om de gasten te begroeten. 
 
Elly Ang 

 
 

Verslag van de Reiscommissie over 2017 
 
Voor het afgelopen jaar heeft de Reiscommissie in april 2017 een MADEIRAreis 

aangeboden aan leden tegen KOSTPRIJS. Slechts 2 leden hadden zich gemeld als 
geïnteresseerden. Voor het najaar was het reisaanbod: SURINAME. Aanvankelijk 

had zich slechts 1 lid aangemeld, maar toen het op betalen aankwam bleek zij 
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inmiddels -zonder ons geïnformeerd te hebben- besloten te hebben naar 

Indonesië te gaan.  
De commissie heeft de indruk dat de leden “uitgereisd” zijn, voor grote reizen. 

Het is niet te verwachten dat er een groep gevormd kan worden uitsluitend uit 
ons ledenbestand. Wél kan nog een aanbod worden gedaan voor grote reizen 
indien er al een groep is van buiten die aanvulling nodig heeft. Recentelijk is er 

daarom een aanbod gedaan voor een Sumatra Java Balireis waarvoor al ruim 20 
mensen (niet-De Vriendschapsleden) zich hebben aangemeld en die op 21 juli 

vertrekt. Tot heden is er geen enkele geïnteresseerde die zich aangemeld heeft. 
De vraag is of Europese bestemmingen niet hetzelfde beeld zullen oproepen gelet 
op de steeds hogere gemiddelde leeftijd van onze leden. De toekomst zal dat 

uitwijzen.  
Voor het najaar 2018 zal er een reis naar ROEMENIË (vlieg-busreis) 

worden aangeboden voor de prijs van €459 op basis van half pension. 
Vertrek is op 17 oktober 2018.  Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via hotensoeng@multiweb.nl  Het reisprogramma wordt dan 

aan betrokkenen gemaild. Betaling geschiedt rechtstreeks aan de 
touroperator! 

 
Elly Ang                                                                                                                                                                      

Sian Tan                                                                                                                                                                               
Roy Ho Ten Soeng 
 

 
Jaarverslag 2017 sectie mahjong 
 

In 2017 is het ledenaantal van onze sectie zodanig gegroeid dat we de zaal weer 
hebben moeten uitbreiden om met gemiddeld 9 a 10 tafels te kunnen spelen. 
In een gezellige sfeer is mahjong gespeeld op diverse niveaus. Beginnelingen 

krijgen mahjongles van gevorderde leden of guru's. Nieuwe guru's zijn en 
worden opgeleid om het guru-bestand op peil te houden. 

In de pauzes is als altijd genoten van diverse Indonesische snacks.  
 
Ter afsluiting van het seizoen, voor de zomervakantie, heeft de mahjongsectie 

haar 25-jarige jubileum gevierd in de bossen bij Amersfoort door een lang 
weekend in het Fletcher hotel te verblijven. Er is tot in de late avond in diverse 

mahjongsessies gespeeld.  
Uiteraard was iedereen vrij om overdag de omgeving te verkennen of de 
Amersfoortse stad in te gaan. Sommige leden maakten van de gelegenheid 

gebruik om Paleis Soestdijk te bezoeken. Het jubileumfeest was een groot 
succes! 

 
Het oudejaar werd traditioneel afgesloten met een overheerlijke oliebol! 
 

Grace Halim 
 

 
Jaarverslag sectie biljart 
 
De sectie Biljart heeft over het jaar 2017 niets te melden 
 

 

mailto:hotensoeng@multiweb.nl
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Financieel jaarverslag 2017 
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