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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 

Penningmeester   Dhr.Victor Tandjoeng, tel.020-4968520,                      

                          v.tandjoeng1@chello.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 14.00 uur, de zaal is dan open vanaf 13.30 uur.  

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen. 

 

Catering 

 

 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). 
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Voorwoord van de Voorzitter 
 

Beste Leden, 
 

Met deze Nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan voor de Algemene 
Ledenvergadering van  Vereniging De Vriendschap op 30 maart 2019 om 14.00 uur. 

 
In dit voorwoord wil ik de sectieleiders en alle vrijwilligers bedanken voor hun 
bijdrage aan de organisatie van De Vriendschap in het afgelopen jaar 2018. 

 Maar eveneens dank aan mw. Thio May Ling die immer de notulen verzorgt tijdens 
de ALV’s.  

Ook onze dank aan de leden van de Kascommissie resp. mw.Hiem Njoo en dhr. Fred 
Oei voor hun controle op de financiële stukken en hun inhoudelijke kanttekeningen. 
Zonder hun passie en inzet heeft De Vriendschap geen levensvatbaarheid. 

 
Mijn persoonlijke dank gaat in bijzonder uit naar dhr. Djie Kiong Hoo die jarenlang 

onze bibliotheek onder zijn hoede had. Op 30 maart a.s. nemen wij afscheid van 
Kiong Hoo en wij verwelkomen dhr. Edwin Liem, onze nieuwe bibliothecaris. 
 

In tegenstelling tot het jaar 2017 heeft De Vriendschap in 2018 met een voltallig 
bestuur kunnen opereren. Onze penningmeester Victor Tandjoeng heeft in het 

afgelopen jaar, heel veel werk verricht in de controle van onze ledenadministratie 
en navenant eraan op de inning van de contributies. Weet u wat zijn motto is? Zorg 
dat je jouw lidnummer vermeldt bij alle correspondentie en vooral bij betaling van 

de contributie als je geen machtiging hebt afgegeven. Zoals het Burgerlijk Service 
Nummer authentiek is bij de overheid, zo is het lidnummer eveneens authentiek bij 

De Vriendschap. 
Aan de hand van het lidnummer weten wij echt van wie de contributie betaling of de 
binnengekomen correspondentie afkomstig is. 

 
Op ons verzoek heeft mw. Liem Mee Li ingestemd om zich op de komende ALV als 

bestuurslid te kandideren. Wij zijn enorm verheugd dat zij ons team komt 
versterken. 
 

Het bestuur hoopt van harte dat u allen komt op de komende ledenvergadering. 
Op de agenda staan onderwerpen die van belang zijn en leest u vooral de 

toelichting op de agenda! 
 
Ik wens u allen een constructieve en gezellige vergadering toe. 

 
John Jacobs 

Lidnummer 80478 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MACHTIGING ALV 2019 

 

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

De Vriendschap op 30 maart 2019  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 30 maart 2019  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 25 maart 2019 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 30 maart 2019  zelf aan 

de zaal laten afgeven door een ander lid. 

 

 

 



 
ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV) 
Datum: 30 maart 2019 

Aanvang: 14.00 uur 
 

AGENDA 

 

1. Opening 
2. Mededelingen / Ingekomen stukken 
3. Vaststellen Notulen ALV 7 april 2018 
4. Voorstel benoeming nieuw bestuurslid 
5. Samenstelling en herbenoeming overige bestuursleden 
6. Voorstel benoeming nieuwe Bibliothecaris 
7. Afscheid oude Bibliothecaris 
8. Voorstel benoeming lid van verdienste 
9. Algemeen jaarverslag 2018 van de secretaris; jaarverslagen secties 
10. Financieel jaarverslag 2018 penningmeester 
11. Rapport verslag Kascommissie : zie Financieël jaarverslag penningmeester 
12. Goedkeuring van de jaarstukken 2018 en decharge van het bestuur 
13. Benoeming Kascommissie 2019 
14. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
15. Rondvraag 
16. Sluiting  

 
       John Jacobs, voorzitter 

       Elly Ang, secretaris   
  

 
 
 

Toelichting op de AGENDA van de Algemene Leden Vergadering ( ALV) 2019 

 
1. Agenda punt 4 : Voorstel benoeming nieuw bestuurslid. 

Het bestuur heeft aan mw. Liem Mee Li , lidnummer 92378, gevraagd of zij wil 

toetreden tot het bestuur van De Vriendschap. Na rijp beraad heeft zij hierin 

toegestemd. Mee Li is sinds 2 jaar lid van De Vriendschap en zowel lid van de secties 

Bridge als Mahjong. 

 

 

2. Agenda punt 5 : Samenstelling en herbenoeming van overige bestuursleden. 

De penningmeester gaat zijn tweede jaar in , de secretaris stelt zich opnieuw 

herkiesbaar. De voorzitter stelt zich ook herkiesbaar afhankelijk van zijn 

houdbaarheidsdatum. 

 

 

3. Agenda punt 6/7 : Voorstel benoeming nieuw Bibliothecaris 

In de uitgereikte nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de heer Djie Kiong Hoo zijn 

functie van bibliothecaris heeft neergelegd. Voor het bestuur was het heel verrassend 

dat de heer Edwin Liem de Vriendschap heeft medegedeeld dat hij wel de opvolger wil 

zijn van Kiong Hoo. Edwin en zijn partner Judith zijn tevens recent als leden 

toegetreden tot de vereniging. Van harte welkom. 

 



4. Agenda punt 8: Voorstel benoeming tot Lid van Verdienste mw. Grace Halim 

Het bestuur heeft van 67 leden het voorstel gekregen om Grace Halim tot lid van 

verdienste te benoemen.  

De motivering van deze leden om Grace tot lid van Verdienste te benoemen luidt als 

volgt : 

 

“ De Vriendschap is een gezelligheidsvereniging die ruim 29 jaar bestaat. Men wordt 

lid van de Vriendschap omdat er vele activiteiten worden georganiseerd. Taiji, Qigong 

Biljart, Bridge, Mahjong, Golfdag, Chinese lessen, Kookcursus, Schilderkunst, Reizen, 

Stijldans, Line - dance, Clubmiddagen. Helaas niet vele activiteiten hebben het 

overleefd in die 29 jaar, wel o.a. de sectie Mahjong. 

Het is Grace Halim gelukt om vanaf het begin tot op heden de sectie met haar 

strengheid en vooral haar vastberadenheid de sectie meer dan 25 jaar te leiden.”   

                

Gelet op het feit dat zowel de statuten als het geldende Huishoudelijk Reglement 2012 

niet voorziet in zo’n benoeming stelt het bestuur de ALV het volgende voor : 

 

* Grace Halim staande de komende vergadering ad hoc te benoemen tot Lid van 

Verdienste en daarna het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. 

OF 

* Eerst het Huishoudelijk Reglement wijzigen en daarna Grace Halim te benoemen tot 

Lid van Verdienste.   

 

Onafhankelijk van bovengenoemde keuze stelt het bestuur voor dat de Algemene 

Ledenvergadering een commissie uit hun midden benoemt om het Huishoudelijk 

Reglement op dit punt te wijzigen.  

 
5. Agenda punt 14 :  Huishoudelijk Reglement 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2014 is besloten om enkele artikelen van het 

huidige Huishoudelijk Reglement ( 2012 ) te herschrijven, te wijzigen en een nieuw 

artikel – het eigen risico – op te nemen. Wijlen de heer Lionel Tan heeft indertijd op 

zich genomen om dit te redigeren. Het  heeft geleid tot een concept Huishoudelijk 

Reglement ( 2014 ). 

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 2015 had dit concept Huishoudelijk 

Reglement 2014 in stemming moeten worden gebracht ter goedkeuring. Om de een 

of andere mysterieuze reden is dit niet gebeurd.  

Derhalve verzoekt het bestuur de ALV het concept HHR 2014 goed te keuren opdat 

dit HHR 2014 het huidige vervangt. 

 

Bij de uitnodiging heeft u het huidige Huishoudelijk Reglement 2012 en het concept 

Huishoudelijk Reglement 2014 ontvangen.  

 

Wat nieuw is in het concept HHR 2014 zijn de artikelen m.b.t. royement / schorsing 

van een lid en het artikel eigen risico. 

 

In schema ziet de inhoudsopgave van het huidige en nieuw concept HHR als volgt uit  

 

 

Huidige Huishoudelijk 

Reglement 2012 

Concept Huishoudelijk Reglement 2014  

Artikel 1 Lidmaatschap 
Artikel 1 Lidmaatschap  



Artikel 2 Contributie  
Artikel 2 Contributie  

Artikel 3 Donateurschap 
Artikel 3 Donateurschap: artikel 3 en 4 van 

HHR 2012 samengevoegd tekstueel niet 

gewijzigd.  

 

Artikel 4 Donatie 
Artikel 4A: Royement ; Artikel 4B: 

schorsing 

nieuw 

Artikel 5 Royement : is 

gewijzigd 

Artikel 5 : Bestuur : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 6 Bestuur  
Artikel 6 : Voorzitter: tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 7 Voorzitter 
Artikel 7 : Secretaris : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 8 Secretaris 
Artikel 8 : Penningmeester : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012  

 

Artikel 9 Penningmeester 
Artikel 9 : Onderafdelingen en 

samenwerkingsverband : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 10 Onderafdelingen 

en samenwerkingsverband 

Artikel 10 : Secties : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 11 Secties 
Artikel 11 : Commissies : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012   

 

Artikel 12 Commissies 
Artikel 12 : Verenigingsblad : tekstueel niet 

gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 13 Verenigingsblad 
Artikel 13 : Ledenvergaderingen ; tekstueel 

niet gewijzigd t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 14 

Ledenvergaderingen 

Artikel 14 : Jaarlijks Algemene 

Ledenvergadering: tekstueel niet gewijzigd 

t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 15 Jaarlijkse 

Algemene Leden vergadering 

Artikel 15 : Beheer; Beschikkingen en 

aanwending van eigendommen en 

geldmiddelen: tekstueel niet gewijzigd 

t.o.v. HHR 2012 

 

Artikel 16 Beheer; 

Beschikkingen en 

aanwending van 

eigendommen en 

geldmiddelen 

Artikel 16 : Eigen risico : dit is een nieuw 

artikel t.o.v. HHR 2012  

nieuw 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap 
datum: 7 april 2018 
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen 

 
Aanwezig bestuur: 

voorzitter de heer John Jacobs  
secretaris mevrouw Elly Ang 



(penningmeester vacant) 
Notulist: mevrouw May Ling Thio 

 

 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen / Ingekomen stukken 

3. Vaststellen notulen ALV 25 maart 2017 
4. Algemeen jaarverslag secretaris en jaarverslagen secties 
5. Financieel jaarverslag 2017 penningmeester 

6. Rapport verslag 2017 Kascommissie 
7. Goedkeuring van de jaarstukken 2017 en décharge van het bestuur 

8. Voortbestaan De Vriendschap cq toekomst, bestuur 
9. Benoeming kascommissie 2018 
10. Huishoudelijk Reglement 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Ad 1. Opening door de voorzitter 
Voorzitter opent de vergadering om 14.15 uur. Er zijn 55 leden aanwezig / 

vertegenwoordigd, waarmee het vereiste quorum van een vertegenwoordiging van 
minimaal 10% van het totaal aantal leden (349) 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 

- De secretaris heeft van mevrouw Eva Coomans een e-mail ontvangen met een 
vraag over de toezending van de statuten en het HHR.  

 
- De voorzitter stelt met blijdschap de aspirant penningmeester de heer Victor 
Tandjoeng voor aan de ALV. Daarmee wordt punt 8 van de agenda aangepast: 

a. Voordracht nieuwe penningmeester;  
b. Voortbestaan De Vriendschap. 

 
- Een verheugende mededeling: hulde aan Elly Ang. Zij is sinds 2006 bestuurslid, 
maar daarnaast (zeer) actief binnen de secties Linedance en Catering: “iedereen 

belt Elly bij vragen.” Elly’s motto is – wat kan een lid doen voor de vereniging in 
plaats van wat kan een vereniging doen voor een lid.  

Het voorstel van de voorzitter om Elly Ang als erelid te benoemen wordt met groot 
applaus aangenomen. Mevrouw Patricia Tjiook vult aan: het is een erkenning, je 
hebt het verdiend. 

 
Hierna wordt de agenda vastgesteld. 

 
Ad 3. Vaststellen notulen ALV 25 maart 2017 
- Mevrouw Patricia Tjiook vraagt in aanvulling op de e-mail van mevrouw Eva 

Coomans wat nu de gang van zaken wordt met betrekking tot de inzage van het 
HHR en de statuten.  

> Besloten wordt dat de stukken (HHR en statuten) na aanvraag bij de secretaris 
kunnen worden toegestuurd. 
- p. 9 ad punt 4 Mevrouw Patricia Tjiook verzoekt om de ondersteunende techniek 

voor de lezingen op orde te brengen. Met de huidige ontoereikende apparatuur is 



het lastig om sprekers te krijgen. Iemand moet daarvoor verantwoordelijk gesteld 
worden en het moet niet afhangen van wie er toevallig aanwezig is op dat moment.  
> Voorzitter erkent het probleem, maar geeft aan dat binnen de gelederen van de 

vereniging daar niet veel expertise in is. De heer Fred Oei geeft daarbij aan dat de 

installatie van Pluspunt ook niet heel goed is. Conclusie is dat het een 

aandachtspunt is, maar dat zowel personele als financiële middelen een obstakel 
vormen. 

- p. 9 ad punt 6 Rapport verslag 2016 van de Kascommissie. De heer Ong Hwie 
Jang licht nog toe dat de reden voor de brief lag in het feit dat de boekhouding niet 
toereikend genoeg was voor de kascommissie om haar functie goed uit te kunnen 

oefenen.  
 

De notulen ALV 2017 worden vervolgens goedgekeurd. 
 
Ad 4. Algemeen jaarverslag 2017 van de secretaris en jaarverslagen secties 

Naar aanleiding van de sectie-jaarverslagen geeft mevrouw Hing Teng aan dat zij 
door miscommunicatie geen verslag heeft aangeleverd voor de commissie 

Evenementen. Voor de volgende ALV zal dat wel gebeuren. 
 
Verder waren er geen opmerkingen vanuit de ALV op dit punt, de jaarverslagen 

worden goedgekeurd. 
 

Ad 5. Financieel jaarverslag 2017 penningmeester 
Ad 6. Rapport verslag 2017 van de Kascommissie 

De agendapunten 5 en 6 worden inclusief de toelichting in de jaarstukken 
aaneensluitend besproken. Voorzitter geeft aan dat het jaarverslag door heer Piet 
Karregat is opgesteld op grond van de aangeleverde stukken van secties en 

commissies. De toelichting van de heer Ong Hwie Jang over het rapport van de 
Kascommissie wordt hier herhaald. 

 
Ad 7. Goedkeuring van de jaarstukken 2017 en décharge van het bestuur 
De ALV keurt de jaarstukken 2017 goed en verleent het bestuur décharge. 

 
Ad 8 a. Voordracht nieuwe penningmeester 

Voorzitter verzoekt de heer Victor Tandjoeng zich kort voor te stellen. Hierna wordt 
de heer Tandjoeng met applaus door de vergadering welkom geheten als 
bestuurslid. 

 
Ad 8 b. Voortbestaan De Vriendschap 

De voorzitter schetst dat het met de afzonderlijke secties goed gaat, maar dat de 
clubmiddagen aandacht vragen. Deze laatste moeten niet alleen van het bestuur 
afhangen. Het besef is er dat andere verenigingen als HuaYi en Inisiatip met 

hetzelfde probleem worstelen.  
In het kader van ‘wat kan ik doen voor de vereniging’ wordt er een werkcommissie 

voorgesteld om hierover van gedachten te wisselen, maar alle leden worden 
uitgenodigd mee te denken. Tijdens de ALV melden zich voor deze werkcommissie 
de volgende leden aan: 

- de heer Jean Louis Jansen 
- de heer Tan Eng Swie 

- mevrouw Hian Tandjoeng 
- de heer The Kwan Young 
> voorzitter John Jacobs  



(May Ling Thio wil waar nodig ondersteuning bieden, maar zal geen lid van de 
commissie zijn) 
 

Aansluitend geeft de verse penningmeester aan wel de technische commissie te 
willen vormen.  

 
Ad 9. Benoeming kascommissie 2018 

Met instemming en applaus worden mevrouw Hiem Njoo en Fred Oei tot de 
kascommissie van 2018 benoemd.  
 

Ad 10. Huishoudelijk Reglement 
Er wordt besloten dit punt door te schuiven naar de ALV van volgend jaar. 

 
Ad 11. Rondvraag 
De heer Tan King-Han brengt samenwerking met andere verenigingen naar voren, 

met betrekking tot het voortbestaan van De Vriendschap. De heer The Kwan Young 
vertelt dat er op 21 april 2018 een gezamenlijke inspiratiedag is om hierin 

gezamenlijk op te trekken. De reacties van de ALV hierop hebben vooral betrekking 
op hoe en of het aantrekken van jonge(re) leden bij de verenigingen een oplossing 
zouden bieden, of dat er vooral ook aan een beter programma moet worden 

gewerkt dat nieuwe en dan vooral actieve leden aantrekt. De werkcommissie gaat 
zich hierop verder bezinnen. 

 
Bloemen worden uitgereikt aan het nieuwe erelid mevrouw Elly Ang. Ook notulist 
May Ling Thio ontvangt een mooi boeket. 

 
Door mevrouw Patricia Tjiook wordt tot slot het bestuur van De Vriendschap en alle 

vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Waarvan akte. 
 
Ad 12. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 16.00 uur. 
 

 

JAARVERSLAGEN SECTIES EN COMMISSIES 

 
BILJART 
De locatie waar de sectie biljart speelt is in 2018 van naam veranderd en heet nu 

‘Tennis en Biljart Centrum de Startbaan’. Het tenniscentrum heeft ook het 
management overgenomen, tot tevredenheid van de biljartclubs.  

Onze sectie telt 16 leden en beschikt over vier tafels, welke per kwartaal op 
contractbasis worden toegewezen. Derhalve kunnen wij helaas nog steeds geen 
nieuwe leden aannemen. De zomer- en eindejaarstops werden afgesloten met een 

gezamenlijke lunch. Verder is er in het afgelopen jaar weinig schokkends gebeurd. 
 

Han Sing Liem 
 

CATERING 

 

Wij hebben niet zo’n goed jaar achter de rug gehad. De clubmiddagen 
werden niet zo goed bezocht, alleen het muziekuurtje, daar 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 
telefoon 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 kwamen!! 
Tegenwoordig hebben wij meestal maaltijd van Lian Kang en snacks van 

Linda. Wij hebben nog steeds onze vaste vrijwilligers die helpen met de 
bestellingen van maaltijd en snacks. Mayke is in zoverre gezond, dat zij 

regelmatig kan komen helpen en met de leveranciers spreken om de 

gerechten te bestellen. 
Nora staat nog steeds aan de bar voor de koffie en thee. 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 telefonische 

bestellingen en e-mail bestellingen aan, die worden dan op de dag 
klaargemaakt door onze vaste kern, Anita, Joeke, Mayke, Susan en Elly. Wij 

hebben Tjik Sian die de kassa bemand, en als het druk is bij de kassa, dan 
helpen Hiem en/of Susan daar ook mee! Kiem Sian en Ingkie zitten bij de 

deur om de gasten te begroeten. 
 

Elly Ang 
 

BRIDGE 
 

Het ledenaantal van de bridgeclub op de vrijdagen (1ste en 3de vrijdag in de 

maand) schommelt rond de 55 personen. 
Bij feestelijkheden zoals de einddrive en kerstdrive is deelname van spelers 

van bevriende clubs altijd erg in trek. 
Ook voor het bridgeweekend, is altijd veel belangstelling. Dit jaar vindt het 

weekend plaats van 5 tot 7 juli in Nijkerk, onder leiding van Ernst Warendorf. 
De beker ging deze keer wederom naar Tine de Vink en Han Bouwens. 

 
Om kennis te maken met onze bridgeclub of informatie over het weekend 

kunt u terecht bij het secretariaat De Vriendschap sectie bridge, 
Cisca Goudsmit 

goudsmit@caiway.nl 
 

 
 

EVENEMENTEN  
 

9 maart 2018 Sego Bancakan 
Op de zaterdag 9 maart is het evenement Sego Bancakan gehouden. Lian 

Kang heeft hiervoor een rijsttafel gekookt, en geserveerd op de traditionele 

wijze. Het was heel keurig en kleurig opgesteld. Wij zaten met spanning erop 
te wachten, daar wij hiervoor geen bestek kregen en met de handen 

mochten eten. Het eten was heel lekker en het was heel gezellig. Er waren 
55 leden en introducee’s gekomen. 

mailto:goudsmit@caiway.nl


De middag sloten we af met het zingen van liederen onder begeleiding van 
piano en gitaar.  

 

 
 

1 juni 2018 Wandeling door de Jordaan 

Een wandeling door de Jordaan is altijd prachtig. Wij kwamen langs 16e- en 
17e-eeuwse panden en langs de mooie kanalen. Er waren 26 deelnemers. 

Met geluidsapparatuur is dat best te doen. Ter afsluiting hebben we zoals 
gebruikelijk afgesloten met een dimsum. Tevreden keerden iedereen 

huiswaarts. 
 

Hing Teng  
 

GOLF 
 

De Golfdag is altijd een sportieve en gezellige happening geweest; gehouden 
standaard op de vrijdag na Hemelvaart sinds 1999. 

Helaas merken ook wij hier dat de deelnemers alsmaar ouder worden, 
minder affiniteit meer hebben met golf en vaak ook geblesseerd zijn of in 

afwachting van een operatieve ingreep. Jonge golfers zijn moeilijk te 
motiveren om deel te nemen. Door het kleiner wordende aantal deelnemers 

vallen al enkele jaren de kosten hoger uit dan de baten. 
 

Dit heeft me doen besluiten om persoonlijk voor dit jaar geen Golfdag te 

organiseren. Hopelijk dat er in de nabije toekomst wel een persoon te vinden 
is die deze kar kan en wil trekken.  

 
Ik dank hierbij Ay Lee Liem en Alex Siem (vereniging Inisiatip) voor de 

samenwerking en John Jacobs voor zijn support. Ik vind het héél jammer dat 
het zo gelopen is.  

 
Sian Tan 

 

 

 



 

LINE DANCE 

 
De sectie Line-dance bestaat nu  13 jaar. Wij zijn in het voorjaar van 2006  

begonnen met Line-dance. Wij hebben nu 2 groepen  van  ca. 25 personen, 
op donderdagavond en vrijdagavond. Dit aantal is niet elke week aanwezig. 

Geregeld gaan personen op vakantie, degenen die nog familie hebben in 
Indonesie gaan geregeld daarheen op familiebezoek.   

Voor de donderdagavond zijn wij begonnen met een groepje beginners, die 
nu redelijk mee kunnen dansen met de iets gevorderden. Wij hebben nog 

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

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 kleine zaal is groot genoeg voor de vrijdagavond groep, ook hier gaan 

geregeld personen op vakantie en op familiebezoek in Indonesië.  
Hier worden wij ook begeleid door onze lerares Coby Damen, die veel geduld 

heeft met de linedansers. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze deelnemers. 
In deze groep zijn wat jongere maar ook oudere deelnemers(sters), zowel 

dames als heren, die net zo enthousiast hun best doen met line-dance.  
Voor de vrijdagavond kunnen wij helaas geen nieuwe personen aannemen. 

Wij wilden voor onze 10-jarig bestaan een dagje uit met onze enthousiaste 
linedansers, maar dat was enigszins misgelopen. Dit jaar hebben wij toch 

een boottochtje kunnen organiseren bij Avifauna voor onze 12,5 jarige 

bestaan van de Line-dance groep De Vriendschap! 
  

Kien/Ingkie/Elly 
 

MAHJONG 
 

In 2018 is het ledenaantal van onze sectie zodanig gegroeid dat we de zaal 
weer hebben moeten uitbreiden om met gemiddeld 10 tafels te kunnen 

spelen. In een gezellige sfeer is mahjong gespeeld op diverse niveaus. 
Beginnelingen hebben mahjonglessen gekregen van instructeurs. In de 

pauzes is als altijd genoten van diverse Indonesische snacks.  
 

Vanwege een verbouwing van ons clubhuis Alleman werd de zomervakantie 
verlengd tot eind september. 

Het oudejaar werd traditioneel afgesloten met een overheerlijke oliebol met 
daarnaast een sausijzenbroodje van uitstekende kwaliteit!  

 
Grace Halim 
 

 

 
 



 
Algemeen jaarverslag 2018 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 
Indonesië) 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 2018 maken wij ons zorgen dat de ledenaantal terug is gelopen tot  

ruim 340 leden. Wij merken duidelijk, dat wij vele leden hebben verloren 
vanwege ziekte en ouderdom, en door verhuizing naar zorgtehuizen elders in 

het land. Toch zijn er ook nieuwe leden bijgekomen  vooral bij de sectie 
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, Suriname en Nederland. Vooral bij de Bridge komen nu  Nederlanders, 

meestal vrouwen en bij Line-dance Indische vrouwen die gehuwd zijn met 
Nederlanders. 

De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee-
wekelijkse) sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a. Mahjong, Bridge, 

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. 
 

Wij hebben in januari ons traditionele Muziekuurtje, nu onder leiding van Yu 
Lan Tjoa. Op dit welbekende Nieuwjaars evenement mogen wij nog steeds 

veel bezoekers begroeten.  
De clubmiddagen met een lezing als hoofdmoot gaan niet zo goed als wij 

gehoopt hadden! In 2018 hebben wij getracht interessante lezingen te 
houden voor onze leden, maar helaas, daar kwamen ca. 30 personen op af 

en niet eens allemaal waren leden. 
 

De clubmiddagen werden meestal georganiseerd rond een lezing of 
presentatie. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wensen een 

ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud. Jonge leden hebben wij 

helaas nog niet kunnen begroeten in onze vereniging. 
 

Bij de Line – dance hebben wij enkele jonge echtparen, die nog werken, dus 
nog geen tijd hebben voor het verenigingswerk, behalve voor Line-dance! 

Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in 
het bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten. 

Elly Ang, secretaris 
 



 
 

 
 

 
Financieel Jaarverslag 2018 van de Penningmeester 

 
Aan de hand van de Balans van 2017 en de door de secties aangeleverde 

financiële jaaroverzichten heeft de heer Piet Karregat, van de firma CASHA, 
de balans van activa en lasten 2018 van de Vereniging De Vriendschap, net 

als voorgaande jaren, samengesteld. 

 
In de Nieuwsbrief van Maart 2019 treft u de balans van de Vereniging De 

Vriendschap per 31 december 2018 alsmede de geconsolideerde staat van 
baten en lasten 2018. 

 
Met dit Financieel Jaarverslag treft u tevens aan het Rapport Verslag van de 

Kascommissie. Zie ook punt 11 van de Agenda. 
 

Het bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering een besluit te nemen 
en een oordeel te vellen over de vastlegging van de financiële gegevens, 

rekening houdend met de Nederlandse wetgeving, de statuten en het 
huishoudelijk reglement. 

 
Victor Tandjoeng 

Lidnummer 92243 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
I) BALANS van Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 

2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 591 789 

Bibliotheek 0 0 
      

  591 789 

Vlottende Activa   

Vordering  1142 909 

Biljart 0 0 

Bridge 0 0 

Line Dancing 0 0 

MahYong 0 0 

Catering 1142 909 

Bestuur 0 0 

Nog te ontvangen posten 3162 302 

Biljart 0 0 

Bridge 100 0 

Line Dancing 0 0 

MahYong 2760 0 

Catering 0 0 

Bestuur 302 302 

Nog te ontvangen rente 4 4 

Biljart 0 0 

Bridge 0 0 

Line Dancing 0 0 

MahYong 0 0 

Catering 0 0 

Bestuur 4 4 

Bibliotheek 338 338 

Biljart 0 0 

Bridge 0 0 

Line Dancing 0 0 

MahYong 0 0 

Catering 0 0 

Bestuur 338 338  
 

4646 1553 



 

 
I) BALANS van Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 

2018    

Liquide Middelen    

Bank  12502 9835 

Biljart 0 0 

Bridge 2673 0 

Line Dancing 4123 6502 

MahYong 0 0 

Catering 0 0 

Bestuur 5706 3333 

Kas 2547 4600 

Biljart 764 711 

Bridge 787 586 

Line Dancing 194 191 

MahYong 280 2804 

Catering 523 308 

Bestuur 0 0 

      

   15049 14436 

TOTAAL ACTIVA 20287 16777 



 
I) BALANS van Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 

2018    

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden     

Nog te betalen kosten 4547 957 

Biljart 0 0 

Bridge 644 48 

Line Dancing 0 0 

MahYong 0 0 

Catering 0 0 

Bestuur 3902 909 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 2091 975 

Biljart 0 0 

Bridge 0 0 

Line Dancing 960 800 

MahYong 0 0 

Catering 0 0 

Bestuur 1131 175 

      

   6638 1932 

Vermogen 13649 14845 

Biljart 764 711 

Bridge 2916 538 

Line Dancing 3356 5894 

MahYong 3040 2804 

Catering 1665 1217 

Bestuur 1908 3681 

TOTAAL PASSIVA 20287 16777 
 

 



 
I) BALANS van Sectie Biljart per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 0 0 

Bibliotheek 0 0 
        

     0 0 

Vlottende Activa     

Vordering 0 0 

Nog te ontvangen posten 0 0 

Nog te ontvangen rente 0 0 

        

     0 0 

Liquide 

Middelen     

Bank 0 0 

Kas 764 711 

        

     764 711 

TOTAAL ACTIVA 764 711 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden    
     

Nog te betalen kosten 0 0 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 0 0 

        

     0 0 

Vermogen 764 711 

TOTAAL PASSIVA 764 711 



 
I) BALANS van Sectie Bridge per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 0 0 

Bibliotheek 0 0 
        

     0 0 

Vlottende Activa    

Vordering  0 0 

Nog te ontvangen posten 100 0 

Nog te ontvangen rente 0 0 

        

     100 0 

Liquide Middelen    

Bank  2673 0 

Kas 787 586 

        

     3460 586 

TOTAAL ACTIVA 3560 586 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden     

Nog te betalen kosten 644 48 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 0 0 

        

     644 48 

Vermogen 2916 538 

TOTAAL PASSIVA 3560 586 



 
I) BALANS van Sectie Line Dancing per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 0 0 

Bibliotheek 0 0 
        

     0 0 

Vlottende Activa     

Vordering 0 0 

Nog te ontvangen posten 0 0 

Nog te ontvangen rente 0 0 

        

     0 0 

Liquide 

Middelen     

Bank 4123 6502 

Kas 194 191 

        

     4316 6694 

TOTAAL ACTIVA 4316 6694 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden    
     

Nog te betalen kosten    

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 960 800 

        

     960 800 

Vermogen 3356 5894 

TOTAAL PASSIVA 4316 6694 



 
I) BALANS van Sectie MahJong per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris  0 

Bibliotheek  0 
        

     0 0 

Vlottende Activa     

Vordering  0 

Nog te ontvangen posten 2760 0 

Nog te ontvangen rente  0 

        

     2760 0 

Liquide 

Middelen     

Bank  0 

Kas 280 2804 

        

     280 2804 

TOTAAL ACTIVA 3040 2804 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden    
     

Nog te betalen kosten 0 0 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 0 0 

        

     0 0 

Vermogen 3040 2804 

TOTAAL PASSIVA 3040 2804 



 
I) BALANS van Sectie Catering per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 0 0 

Bibliotheek 0 0 
        

     0 0 

Vlottende Activa     

Vordering 1142 909 

Nog te ontvangen posten 0 0 

Nog te ontvangen rente 0 0 

        

     1142 909 

Liquide 

Middelen     

Bank 0 0 

Kas 523 308 

        

     523 308 

TOTAAL ACTIVA 1665 1217 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden    
     

Nog te betalen kosten 0 0 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 0 0 

        

     0 0 

Vermogen 1665 1217 

TOTAAL PASSIVA 1665 1217 



 
I) BALANS van Sectie Bestuur per 31 december 2018    

ACTIVA 2018 2017 

Vaste 

Activa     

Inventaris 591 789 

Bibliotheek 0 0 
        

     591 789 

Vlottende Activa     

Vordering 0 0 

Nog te ontvangen posten 302 302 

Nog te ontvangen rente 4 4 

Bibliotheek 338 338 

        

     644 644 

Liquide 

Middelen     

Bank 5706 3333 

Kas 0 0 

        

     5706 3333 

TOTAAL ACTIVA 6941 4765 

PASSIVA 2018 2017 

Kortlopende schulden    
     

Nog te betalen posten 3902 909 

Vooruitontvangen posten (opbrengsten 2019) 1131 175 

        

     5033 1084 

Vermogen 1908 3681 

TOTAAL PASSIVA 6941 4765 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

Geconsolideerd        

BATEN 2017       

 Consolidatie   Biljart  Bridge Line Dancing   MahYong Catering  Bestuur 

Contributie incl. Incassokosten 26049 1576 3609 8169 2103 5186 5406 

Rente 12 0 0 7 0 0 4 

Overige Activiteiten 4452 0 2013 0 2439 0 0 

Advertenties 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL BATEN 30512 1576 5622 8176 4542 5186 5410 
 
 
 
 
 

LASTEN 2017        

 Consolidatie   Biljart Bridge  Line Dancing MahYong Catering  Bestuur 

Bestuurskosten -1893 0 0 0 0  -909 -983 

Sectieleidersvergadering -245 0 0 0 0  0 -245 

Representatiekosten -1614 -791 0 -488 0  -26 -308 

Nieuwsbrief -1606 0 0 0 0  0 -1606 

Website -102 0 0 0 0  0 -102 

Kantoorbenodigdheden -271 0 0 -13 0  0 -258 

Telefoon / portie -156 0 0 0 0  0 -156 

Bankkosten -227 0 0 -55 0  0 -172 

Assurantie -135 0 0 0 0  0 -135 

KVK -3 0 0 0 0  0 -3 

Afschrijvingen -263 0 0 0 0  0 -263 

Onvoorziene kosten -211 0 0 0 0  0 -211 

Donatie CIHC 0 0 0 0 0  0 0 

Bibliotheek 0 0 0 0 0  0 0 

Sectie-specifieke kosten -29923 -780 -5147 -7452 -6068  -4884 -5592 

TOTAAL LASTEN -36649 -1571 -5147 -8008 -6068  -5820 -10035 

 
RESULTAAT -6137 5 475 168 -1526 -634 -4625 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

Geconsolideerd         

BATEN 2018        

 Consolidatie   Biljart  Bridge Line Dancing MahYong Catering  Bestuur 

Contributie incl. Incassokosten 24285 1776 3426 8559 2179  3317 5028 

Rente 4 0 0 0 0  0 4 

Overige Activiteiten 3858 0 3323 95 441  0 0 

Advertenties 0 0 0 0 0  0 0 

TOTAAL BATEN 28147 1776 6749 8654 2620  3317 5032 
 
 
 
 
 

LASTEN 2018       

 Consolidatie Biljart Bridge Line Dancing MahYong Catering Bestuur 

Bestuurskosten -1363 0 0 0 0 -232 -1130 

Sectieleidersvergadering -611 0 0 -201 0 0 -410 

Representatiekosten -850 -600 0 -60 0 0 -190 

Nieuwsbrief -1746 0 0 0 0 0 -1746 

Website -102 0 0 0 0 0 -102 

Kantoorbenodigdheden -15 0 0 -15 0 0 0 

Telefoon / portie 0 0 0 0 0 0 0 

Bankkosten -253 0 0 -37 0 0 -216 

Assurantie -135 0 0 0 0 0 -135 

KVK 0 0 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen -197 0 0 0 0 0 -197 

Onvoorziene kosten 0 0 0 0 0 0 0 

Donatie CIHC 0 0 0 0 0 0 0 

Bibliotheek 0 0 0 0 0 0 0 

Sectie-specifieke kosten -24071 -1121 -4373 -10879 -2383 -2637 -2678 

TOTAAL LASTEN -29344 -1721 -4373 -11193 -2383 -2870 -6804 

 

RESULTAAT -1197 55 2376 -2539 237 447 -1773 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

Biljart   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 1576 1776 

Rente 0 0 

Overige Activiteiten 0 0 

Advertenties 0 0 

TOTAAL BATEN 1576 1776 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten 0 0 

Sectieleidersvergadering 0 0 

Representatiekosten -791 -600 

Nieuwsbrief 0 0 

Website 0 0 

Kantoorbenodigdheden 0 0 

Telefoon / portie 0 0 

Bankkosten 0 0 

Assurantie 0 0 

KVK 0 0 

Afschrijvingen 0 0 

Onvoorziene kosten 0 0 

Donatie CIHC 0 0 

Bibliotheek 0 0 

Sectie-specifieke kosten -780 -1121 

TOTAAL LASTEN -1571 -1721 

RESULTAAT: 5 55 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - Bridge   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 3609 3426 

Rente 0 0 

Overige Activiteiten 2013 3323 

Advertenties 0 0 

TOTAAL BATEN 5622 6749 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten 0 0 

Sectieleidersvergadering 0 0 

Representatiekosten 0 0 

Nieuwsbrief 0 0 

Website 0 0 

Kantoorbenodigdheden 0 0 

Telefoon / portie 0 0 

Bankkosten 0 0 

Assurantie 0 0 

KVK 0 0 

Afschrijvingen 0 0 

Onvoorziene kosten 0 0 

Donatie CIHC 0 0 

Bibliotheek 0 0 

Sectie-specifieke kosten -5147 -4373 

TOTAAL LASTEN -5147 -4373 

RESULTAAT: 475 2376 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - Line 

Dancing   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 8.169 8.559 

Rente 7  

Overige Activiteiten  95 

Advertenties   

TOTAAL BATEN 8.176 8.654 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten   

Sectieleidersvergadering  -201 

Representatiekosten -488 -60 

Nieuwsbrief   

Website   

Kantoorbenodigdheden -13 -15 

Telefoon / portie   

Bankkosten -55 -37 

Assurantie   

KVK   

Afschrijvingen   

Onvoorziene kosten   

Donatie CIHC   

Bibliotheek   

Sectie-specifieke kosten -7.452 -10.879 

TOTAAL LASTEN -8.008 -11.193 

RESULTAAT: 168 -2.539 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

MahYong   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 2103 2179 

Rente 0 0 

Overige Activiteiten 2439 441 

Advertenties 0 0 

TOTAAL BATEN 4542 2620 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten 0 0 

Sectieleidersvergadering 0 0 

Representatiekosten 0 0 

Nieuwsbrief 0 0 

Website 0 0 

Kantoorbenodigdheden 0 0 

Telefoon / portie 0 0 

Bankkosten 0 0 

Assurantie 0 0 

KVK 0 0 

Afschrijvingen 0 0 

Onvoorziene kosten 0 0 

Donatie CIHC 0 0 

Bibliotheek 0 0 

Sectie-specifieke kosten -6068 -2383 

TOTAAL LASTEN -6068 -2383 

RESULTAAT: -1526 237 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

Catering   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 5186 3317 

Rente 0 0 

Overige Activiteiten 0 0 

Advertenties 0 0 

TOTAAL BATEN 5186 3317 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten -909 -232 

Sectieleidersvergadering 0 0 

Representatiekosten -26 0 

Nieuwsbrief 0 0 

Website 0 0 

Kantoorbenodigdheden 0 0 

Telefoon / portie 0 0 

Bankkosten 0 0 

Assurantie 0 0 

KVK 0 0 

Afschrijvingen 0 0 

Onvoorziene kosten 0 0 

Donatie CIHC 0 0 

Bibliotheek 0 0 

Sectie-specifieke kosten -4884 -2637 

TOTAAL LASTEN -5820 -2870 

RESULTAAT: -634 447 



II) STAAT van BATEN en LASTEN - 

Bestuur   

BATEN 2017 2018 

Contributie incl. Incassokosten 5406 5028 

Rente 4 4 

Overige Activiteiten 0 0 

Advertenties 0 0 

TOTAAL BATEN 5.410 5.032 
 
 
 
 

 

LASTEN 2017 2018 

Bestuurskosten -983 -1.130 

Sectieleidersvergadering -245 -410 

Representatiekosten -308 -190 

Nieuwsbrief -1.606 -1.746 

Website -102 -102 

Kantoorbenodigdheden -258 0 

Telefoon / portie -156 0 

Bankkosten -172 -216 

Assurantie -135 -135 

KVK -3 0 

Afschrijvingen -263 -197 

Onvoorziene kosten -211 0 

Donatie CIHC 0 0 

Bibliotheek 0 0 

Sectie-specifieke kosten -5.592 -2.678 

TOTAAL LASTEN -10.035 -6.804 

RESULTAAT: -4625 -1773 
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II) TOELICHTING Vaste Activa   

Inventaris   

Boekwaarde apparatuur - per 1 juni 2016 1231  

Afschrijving per jaar - 25% -180  

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2016 1051 

Boekwaarde apparatuur - per 1 januari 2017 1051  

Afschrijving per jaar - 25% -263  

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2017 789 

Boekwaarde apparatuur - per 1 januari 2018 789  

Afschrijving per jaar - 25% -197  

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2018 591 

Bibliotheek   

Boekwaarde per 1 januari 2015 192  

Toevoeging aan boeken 88  
   

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2015 280 

Boekwaarde per 1 januari 2016 280  

Toevoeging aan boeken 40  
   

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2016 320 

Boekwaarde per 1 januari 2017 320  

Toevoeging aan boeken 18  
   

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2017 338 

Boekwaarde per 1 januari 2018 338  

Toevoeging aan boeken 0  
   

Boekwaarde apparatuur per 31 december 2018 338  
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Verklaring van de Kascommissie  
 

De leden van de Kascommissie , Mevr. Hiem Njoo en Hr. Fred Oei  
verklaren bij deze de jaarrekening van de Vereniging de Vriendschap over 

het jaar 2018, deels te hebben gecontroleerd, doch er niet zijn 
uitgekomen.  

Er zijn te veel verschillen, die uitgezocht moeten worden en daar 
ontbreekt het de commissie aan tijd voor, gezien de expiratiedatum.  

Ook heeft de commissie een andere mening over de samenstelling van de 
jaarstukken. 

 
Amstelveen, 10 maart 2019  

 

Hiem Njoo, Fred Oei 
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ARTIKEL 1. LIDMAATSCHAP 

1 Aanvragen voor het gewone lidmaatschap zijn niet aan normen gebonden; na schriftelijk 

aanvraag wordt men kandidaat-lid. 

2 Aan de schriftelijke vorm van de aanvraag wordt geacht ook te zijn voldaan door 

overmaking van de contributie op de rekening van de vereniging. 

3 De toelating tot de vereniging wordt bevestigd door uitreiking, respectievelijk toezending 

door het bestuur, van een op naam van de betreffende persoon gestelde 

lidmaatschapskaart. Het lidmaatschap vangt aan op de datum vermeld op de 

lidmaatschapskaart. Indien naar de mening van het bestuur toelating van een kandidaat-

lid in strijd is met het belang van de vereniging, wordt de aanvraag afgewezen. 

4 Tegen de afwijzing door het bestuur kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de 

algemene ledenvergadering. Deze beslist of het beroep al dan niet in behandeling wordt 

genomen en of de kandidaat wordt gehoord. 

5 De algemene ledenvergadering kan het afwijzend besluit van het bestuur vernietigen en 

de kandidaat alsnog tot de vereniging toelaten. 

ARTIKEL 2. CONTRIBUTIE 

1 De hoogte van de jaarlijkse contributie voor gewone leden wordt telkens door de 

algemene ledenvergadering voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld. Bij gebreke 

van een daartoe strekkend besluit geldt ongewijzigd het voor het voorgaande jaar 

vastgestelde bedrag. 

2 Gewone leden die na het verstrijken van de eerste helft van het verenigingsjaar zijn 

toegelaten, betalen de helft van de vastgestelde contributie. 

ARTIKEL 3. DONATEURSCHAP 

1 Het in artikel 6 van de statuten en in artikel 1 van het huishoudelijk reglement gestelde is 

ook op het donateurschap van toepassing. Lees voor lidmaatschap in dat geval 

donateurschap. 

2 Donateurs hebben dezelfde rechten als gewone leden, behoudens stemrecht. 

ARTIKEL 4. DONATIE 

1 De algemene ledenvergadering bepaalt met betrekking tot donaties het jaarlijkse 

minimum bedrag. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, aan de 

donatiegelden een bijzondere bestemming geven. 

ARTIKEL 5. ROYEMENT 

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 
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financiële verplichtingen heeft voldaan. 

ARTIKEL 6. BESTUUR 

1 Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

2 Bestaat het bestuur uit meer dan drie leden, dan kunnen deze toegevoegde leden functies 

vervullen als vice-voorzitter, tweede secretaris, tweede penningmeester of commissaris. 

Commissarissen krijgen een taak toebedeeld. 

3 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester, eventueel aangevuld door één of meer andere bestuursleden. 

4 Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd. Zij zijn na afloop van die 

periode direct herkiesbaar. Na deze periode kunnen bestuursleden, telkens voor één jaar 

worden herbenoemd( ALV 7 maart 2009) 

5 Een bestuurslid kan niet meer dan tweemaal achtereenvolgend herkozen worden. Na een 

tussenperiode van ten minste 2 jaar kan een bestuurslid zich opnieuw kandidaat stellen 

voor een bestuursfunctie. Een bestuurslid kan telkens voor één jaar worden herkozen. 

(ALV 7/3/2009) 

6 In geval van tussentijds aftreden van bestuursleden, de voorzitter uitgezonderd, kan het 

bestuur zichzelf aanvullen, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. 

7 In geval van tussentijds aftreden van de voorzitter, treedt indien aangesteld de vice-

voorzitter van rechtswege voor de resterende bestuursperiode in diens plaats. Is er geen 

vice-voorzitter, dan neemt de secretaris of de penningmeester het voorzitterschap waar 

totdat door de algemene ledenvergadering een voorziening is getroffen. 

8 Bestuursleden ontvangen geen honorarium voor de door hem/haar ten behoeve van de 

vereniging verrichte werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor 

gemaakte kosten. 
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ARTIKEL 7. VOORZITTER 

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, en hij 

waakt in het bijzonder over de belangen daarvan. Hij leidt alle vergaderingen, en tekent de 

notulen nadat deze op de volgende vergadering zijn goedgekeurd. Hij draagt er zorg voor dat 

de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige in de vereniging van kracht zijnde 

regelingen en besluiten stipt worden nageleefd. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

alle op de vergadering genomen besluiten. Hij is, nadat de overige leden van het bestuur zijn 

gehoord en ermee hebben ingestemd, bevoegd beslissingen te nemen, in die gevallen waarin 

door de statuten en het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, onder voorbehoud van 

nadere goedkeuring door de algemene ledenvergadering.  

Hij kan een deel van zijn werkzaamheden naar goedvinden van het bestuur overdragen aan de 

secretaris of penningmeester. 

ARTIKEL 8. SECRETARIS 

De secretaris is belast met het behandelen van de correspondentie. Hij draagt zorg voor de 

notulering van de bestuur- en ledenvergaderingen, en hij stelt bijzondere gebeurtenissen 

betreffende de vereniging te boek. De notulen worden op de eerstvolgende vergadering, na 

goedkeuring door de leden, door de voorzitter en door de secretaris getekend. 

De secretaris verzorgt het archief, legt een ledenlijst aan en houdt deze bij onder meer ten 

behoeve van de penningmeester. 

Hij verzendt convocaten voor bestuur- en ledenvergadering; stelt het jaarverslag voor de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering samen, met uitzondering van het financiële gedeelte. Hij 

is verder belast met alle werkzaamheden die geacht kunnen worden tot de functie van de 

secretaris te behoren. 

ARTIKEL 9. PENNINGMEESTER 

De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere aan de vereniging 

toekomende gelden, evenals voor de betaling van de door de vereniging verschuldigde 

bedragen. 

Hij belegt de kasgelden, in nader overleg met de andere leden van het bestuur, en met 

inachtneming van artikel 14 van het huishoudelijk reglement, op naam van de vereniging bij 

erkende bank- en/of giro-instellingen. Speculaties met verenigingsgelden zijn niet toegestaan. 

De penningmeester voert een overzichtelijke financiële administratie en is verplicht, zo 

dikwijls als dit wordt verlangd, zijn administratie aan het bestuur ter inzage te geven. 

Hij moet toestaan dat zijn administratie eenmaal per jaar wordt gecontroleerd door een door 

de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie. Hij zorgt voor het samenstellen van 

een financieel verslag. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over 

het beheer van de verenigingsgelden in het afgelopen verenigingsjaar, en hij geeft daarbij 

desgevraagd mondelinge toelichting. 

ARTIKEL 10. ONDERAFDELINGEN EN SAMENWERKINGSVERBAND 

1 Naar gelang de behoefte kan de vereniging onderafdelingen hebben in ander regio's. 

2 De oprichting van een onderafdeling behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

3 Voor de organisatie van een onderafdeling gelden de regels zoals opgenomen in artikel 
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11 van het huishoudelijk reglement, leden 3 tot en met 9, waarbij voor het woord sectie 

het woord onderafdeling moet worden gelezen. 

4 Met andere, gelijkgerichte verenigingen en clubs kan een samenwerkingsverband worden 

aangegaan, mits de activiteiten niet in strijd zijn met artikel 2 van de statuten. 

ARTIKEL 11. SECTIES 

1 Naar gelang de behoefte kunnen binnen de vereniging secties worden opgericht die zich 

bezighouden met bepaalde activiteiten, zoals recreatieve of sportieve. 

2 De oprichting van een sectie behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

3 De leden van een sectie dienen lid te zijn van de vereniging. Zij kiezen en benoemen hun 

eigen sectieleiding die uit één of meer personen kan bestaan. De zittingsduur van een lid 

in de leiding is twee jaar, hij/zij is herkiesbaar. Aan het bestuur wordt mededeling gedaan 

over de samenstelling van de leiding. 

4 De sectieleiding brengt het bestuur tijdig en regelmatig op de hoogte van voorgenomen 

en gehouden activiteiten en vergaderingen, evenals van wijzigingen in het ledenbestand 

en in de samenstelling van de leiding. 

5 Besluiten van de sectieleiding die in strijd zijn met het belang van de vereniging, kunnen 

door het bestuur ongedaan worden gemaakt. 

6 De secties zijn, met inachtneming van het volgende, in grote mate financieel 

onafhankelijk. De secties innen de bijdragen van haar leden en doen uit de aldus 

gevormde fondsen ten behoeve van hun sectie uitgaven tot €500,00 geheel zelfstandig. 

Voor hogere bedragen is vooraf toestemming van het bestuur nodig. Voor nieuwe secties 

geldt dat zij van de vereniging een startkapitaal kunnen krijgen van ten hoogste €500,00 

afhankelijk van de behoefte van de sectie. Over de hoogte van het bedrag zal overleg 

tussen het bestuur en de sectie plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke gevallen, 

bijvoorbeeld t.b.v. een grote investering, kan door de vereniging een subsidie worden 

verleend. Hiervoor is uiteraard tijdig en vooraf overleg met het bestuur nodig. Het 

bestuur kan, indien zich een onevenredig groot positief saldo heeft ontwikkeld bij een 

sectie, met deze sectie in overleg treden om dit saldo, of een deel daarvan, in de kas van 

de vereniging te storten indien dit met het oog op de financiële positie van de vereniging 

wenselijk wordt geacht. 

7 De secties brengen twee maal per jaar aan het bestuur verslag uit van hun activiteiten en 

het gevoerde financiële beleid, het z.g. halfjaarrapport. Als het bestuur van oordeel is dat 

de activiteiten of het financiële beleid van een sectie wijzigingen behoeven, zal het 

bestuur met de sectie in overleg treden om de wijzigingen te realiseren. 

8 Aan de penningmeester wordt, zo dikwijls als hem dat wenselijk en nuttig lijkt, inzage 

gegeven in de financiële administratie van de sectie. 

9 De leden van het bestuur zijn gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen van de 

sectieleiding. 

ARTIKEL 12. COMMISSIES 

1 Teneinde aan bepaalde evenementen van de vereniging coördinatie en sturing te geven, 

kunnen op ad hoc basis commissies worden gevormd. In tegenstelling tot secties, hebben 

commissies geen eigen contributiebetalende leden. 

2 De oprichting van een commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

3 De leden van een commissie dienen lid te zijn van de vereniging. Zij kiezen hun leiding, 

die uit een of meerdere personen kan bestaan. 
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4 De leiding van de commissie brengt het bestuur tijdig en regelmatig op de hoogte van 

hun activiteiten en vergaderingen, evenals van wijzigingen in het ledenbestand en in de 

samenstelling van de leiding. 

5 Besluiten van de commissieleiding die in strijd zijn met het belang van de vereniging, 

kunnen door het bestuur ongedaan worden gemaakt. 

6 De commissies hebben in principe geen eigen financiële positie. Alle kosten en 

opbrengsten dienen via de kas van de vereniging te lopen. Uit praktische overwegingen 

kunnen door de penningmeester voorschotten worden verstrekt voor kleinere uitgaven. 

7 De commissieleiding brengt na ieder evenement aan de penningmeester een kort 

financieel verslag uit en draagt eventuele gelden die binnen het evenement gegenereerd 

zijn over aan de kas van de vereniging. 

8 De commissie kan na beëindiging van het evenement waarvoor deze is aangesteld 

worden ontbonden. Het bestuur kan echter ook besluiten de commissie voor toekomstige 

evenementen aan te houden. 

ARTIKEL 13. VERENIGINGSBLAD 

1 De inhoud van het verenigingsblad zal in overeenstemming zijn met de doelstelling van 

de vereniging (Artike1 2 van de statuten). 

2 Het verenigingsblad wordt geredigeerd door een hoofdredacteur die verantwoording 

verschuldigd is aan het bestuur. 

3 De hoofdredacteur wordt door het bestuur benoemd voor een periode van twee jaar. Hij 

kan voor eenzelfde periode herbenoemd worden. 

4 De hoofdredacteur formeert de redactie. De zittingsduur van de redactieleden valt samen 

met die van de hoofdredacteur. 

5 De hoofdredacteur heeft volledige vrijheid in het kiezen van artikelen voor het blad 

voorzover zij niet strijdig zijn met de doelstelling van de vereniging. 

 

6 Het beleid ten aanzien van lasten en baten wordt door het bestuur in samenwerking met 

de hoofdredacteur bepaald. 

7 De bijzondere baten van het blad komen ten goede aan het verenigingsblad. De kosten 

worden gedekt door deze baten en zo nodig met een suppletie uit de kas van de 

vereniging. De penningmeester ontvangt de baten en betaalt de lasten. 

8 Het verenigingsblad wordt verstuurd door de redactie; de secretaris voorziet de redactie 

van een bijgewerkte ledenlijst. 

ARTIKEL 14. LEDENVERGADERINGEN 

1 Een ledenvergadering dient op een termijn van ten minste 14 dagen van te voren te 

worden uitgeschreven. 

2 In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn worden 

verkort tot 7 dagen. 

3 Tenzij het een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging betreft, bedraagt het 

quorum in een algemene ledenvergadering één tiende van het aantal stemgerechtigde 

leden. In dit quorum worden de vertegenwoordigde stemgerechtigde leden inbegrepen. 

4 Bij het ontbreken van het quorum, kan een volgende ledenvergadering worden 

uitgeschreven die rechtsgeldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige of 
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vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 

5 Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht van andere leden in één algemene 

ledenvergadering is toegestaan. De volmachten dienen voor aanvang van de vergadering 

bij het bestuur te zijn ingeleverd. Eén lid kan maximaal twee volmachten uitoefenen. 

6 Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

7 Op een ledenvergadering kan elk voorstel buiten de agenda om worden ingediend en 

behandeld indien de vergadering daartoe besluit. Voorstellen tot wijziging van de statuten 

en het huishoudelijk reglement vormen hierop een uitzondering. 
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ARTIKEL 15. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten, 

worden in ieder geval de navolgende punten behandeld: 

 jaarverslag secretaris; 

 balans en overzicht van baten en lasten; 

 jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende Jaar; 

 goedkeuring van de jaarstukken en décharge van het bestuur; 

 vaststellen van het contributiebedrag; 

 verkiezing nieuwe bestuursleden; 

 verkiezing kascommissie; 

 overige bestuursvoorstellen en tijdig ingekomen voorstellen van leden en wat verder ter 

tafel wordt gebracht; 

 rondvraag. 

De goedkeuring van de jaarstukken strekt tot décharge van het bestuur. 

ARTIKEL 16. BEHEER; BESCHIKKING EN AANWENDING VAN 

EIGENDOMMEN EN GELDMIDDELEN 

1 Verenigingsgelden worden belegd als spaartegoeden bij bank- en/of giro-instellingen, 

tenzij de algemene ledenvergadering toestemming verleent tot een andere wijze van 

beleggen. 

2 De aanschaf van inventarisgoederen van meer dan €500,00 (vijfhonderd euro) per stuk 

dient door de algemene ledenvergadering te worden gesanctioneerd. 

3 Voor het doneren van gelden voor goede doelen geldt het volgende: 

4 Een batig saldo van de vereniging kan gedeeltelijk worden bestemd voor een goed doel. 

Een voorstel hiertoe wordt door het bestuur aan de algemene ledenvergadering 

voorgelegd bij de behandeling van de jaarrekening. 

5 Toekenning van een donatie vindt slechts plaats op basis van een door het bestuur 

goedgekeurd projectvoorstel van de aanvrager. 

6 Een donatie wordt rechtstreeks door de vereniging aan de te ondersteunen instelling 

verstrekt. 
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ARTIKEL 1.LIDMAATSCHAP 

1 Aanvragen voor het gewone lidmaatschap zijn niet aan normen gebonden; na 

schriftelijk aanvraag wordt men kandidaat-lid.  

2 Aan de schriftelijke vorm van de aanvraag wordt geacht ook te zijn voldaan door 

overmaking van de contributie op de rekening van de vereniging 

3 Indien naar de mening van het bestuur toelating van een kandidaat-lid in strijd is 

met het belang van de vereniging, wordt de aanvraag afgewezen. 

4 Tegen de afwijzing door het bestuur kan schriftelijk beroep worden aangetekend 

bij de algemene ledenvergadering. Deze beslist of het beroep al dan niet in 

behandeling wordt genomen en of de kandidaat wordt gehoord.   

5 De algemene ledenvergadering kan het afwijzend besluit van het bestuur 

vernietigen en de kandidaat alsnog tot de vereniging toelaten. 

ARTIKEL 2.CONTRIBUTIE 

3 De hoogte van de jaarlijkse contributie voor gewone leden wordt telkens door de 

algemene ledenvergadering voor het volgende verenigingsjaar vastgesteld. Bij 

gebreke van een daartoe strekkend besluit geldt ongewijzigd het voor het 

voorgaande jaar vastgestelde bedrag. 

4 Gewone leden die na het verstrijken van de eerste helft van het verenigingsjaar zijn 

toegelaten, betalen de helft van de vastgestelde contributie. 

 ARTIKEL 3. DONATEURSCHAP 

3 Het in artikel 6 van de statuten en in artikel 1 van het huishoudelijk reglement 

gestelde is ook op het donateurschap van toepassing. Lees voor lidmaatschap in dat 

geval donateurschap. Donateurs hebben dezelfde rechten als gewone leden, 

behoudens stemrecht. 

4 De algemene ledenvergadering bepaalt met betrekking tot donaties het jaarlijkse 

minimum bedrag. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, 

aan de donatiegelden een bijzondere bestemming geven. 

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 het lidmaatschap kan uitsluitend 

geschieden door het bestuur van de vereniging.(zie ook art. 5 statuten) 

  

ARTIKEL 5.  BESTUUR 

9 Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

10 Bestaat het bestuur uit meer dan drie leden, dan kunnen deze toegevoegde leden 
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functies vervullen als vice - voorzitter, tweede secretaris, tweede penningmeester of 

commissaris. Commissarissen krijgen een taak toebedeeld. 

11 Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester, eventueel aangevuld door één of meer andere bestuursleden. 

12 Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd. Zij zijn na afloop 

van die periode direct herkiesbaar.  

         Een bestuurslid kan niet meer dan tweemaal achtereenvolgend, telkens voor 

twee   jaar, herkozen worden.  Indien na afloop van de reguliere termijn geen 

opvolger(s) beschikbaar is/zijn, kan de bestuurstermijn telkens met een jaar worden 

verlengd.  

 5   In geval van tussentijds aftreden van bestuursleden, de voorzitter uitgezonderd, 

kan het  bestuur zichzelf aanvullen, tenzij de algemene ledenvergadering anders 

beslist. 

 6. In geval van tussentijds aftreden van de voorzitter, treedt indien aangesteld de 

vice -voorzitter van rechtswege voor de resterende bestuursperiode in diens plaats. Is 

er geen vice -voorzitter, dan neemt de secretaris of de penningmeester het 

voorzitterschap waar totdat door de algemene ledenvergadering een voorziening is 

getroffen. 

 Bestuursleden ontvangen geen honorarium voor de door hem/haar ten behoeve van 

de vereniging verrichte werkzaamheden. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen 

voor gemaakte kosten. 

ARTIKEL 6. VOORZITTER 

 

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, 

en hij waakt in het bijzonder over de belangen daarvan. Hij leidt alle vergaderingen, en 

tekent de notulen nadat deze op de volgende vergadering zijn goedgekeurd. Hij draagt 

er zorg voor dat de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige in de vereniging 

van kracht zijnde regelingen en besluiten stipt worden nageleefd. Hij is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van alle op de vergadering genomen besluiten. Hij 

is, nadat de overige leden van het bestuur zijn gehoord en ermee hebben ingestemd, 

bevoegd beslissingen te nemen, in die gevallen waarin door de statuten en het 

huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, onder voorbehoud van nadere 

goedkeuring door de algemene ledenvergadering.  

Hij kan een deel van zijn werkzaamheden naar goedvinden van het bestuur overdragen 

aan de secretaris of penningmeester. 

 

ARTIKEL 7. SECRETARIS 

 

De secretaris is belast met het behandelen van de correspondentie. Hij draagt zorg voor 

de notulering van de bestuur- en ledenvergaderingen, en hij stelt bijzondere 

gebeurtenissen betreffende de vereniging te boek. De notulen worden op de 

eerstvolgende vergadering, na goedkeuring door de leden, door de voorzitter en door de 

secretaris getekend. 

De secretaris verzorgt het archief, legt een ledenlijst aan en houdt deze bij onder meer 

ten behoeve van de penningmeester. 

Hij verzendt convocaten voor bestuur- en ledenvergadering; stelt het jaarverslag voor 

de jaarlijkse algemene ledenvergadering samen, met uitzondering van het financiële 
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gedeelte. Hij is verder belast met alle werkzaamheden die geacht kunnen worden tot de 

functie van de secretaris te behoren. 

 

ARTIKEL 8. PENNINGMEESTER 

 

De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie en andere aan de vereniging 

toekomende gelden, evenals voor de betaling van de door de vereniging verschuldigde 

bedragen. 

Hij belegt de kasgelden, in nader overleg met de andere leden van het bestuur, en met 

inachtneming van artikel 14 van het huishoudelijk reglement, op naam van de 

vereniging bij erkende bank- en/of giro-instellingen. Speculaties met verenigingsgelden 

zijn niet toegestaan. 

De penningmeester voert een overzichtelijke financiële administratie en is verplicht, zo 

dikwijls als dit wordt verlangd, zijn administratie aan het bestuur ter inzage te geven. 

Hij moet toestaan dat zijn administratie eenmaal per jaar wordt gecontroleerd door een 

door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie. Hij zorgt voor het 

samenstellen van een financieel verslag. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

brengt hij verslag uit over het beheer van de verenigingsgelden in het afgelopen 

verenigingsjaar, en hij geeft daarbij desgevraagd mondelinge toelichting. 

 

ARTIKEL 9. ONDERAFDELINGEN EN SAMENWERKINGSVERBAND 

5 Naar gelang de behoefte kan de vereniging onderafdelingen hebben in ander regio's. 

6 De oprichting van een onderafdeling behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

7 Voor de organisatie van een onderafdeling gelden de regels zoals opgenomen in 

artikel 11 van het huishoudelijk reglement, leden 3 tot en met 9, waarbij voor het 

woord sectie het woord onderafdeling moet worden gelezen. 

8 Met andere, gelijkgerichte verenigingen en clubs kan een samenwerkingsverband 

worden aangegaan, mits de activiteiten niet in strijd zijn met artikel 2 van de 

statuten. 

ARTIKEL 10.  SECTIES 

10 Naar gelang de behoefte kunnen binnen de vereniging secties worden opgericht die 

zich bezighouden met bepaalde activiteiten, zoals recreatieve of sportieve. 

11 De oprichting van een sectie behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

12 De leden van een sectie dienen lid te zijn van de vereniging. Zij kiezen en benoemen 

hun eigen sectieleiding die uit één of meer personen kan bestaan. De zittingsduur 

van een lid in de leiding is twee jaar, hij/zij is telkens voor een of twee jaar 

herkiesbaar. Indien na afloop van de reguliere termijn geen opvolger(s) beschikbaar 

is(zijn) kan de zittingsduur telkens met een jaar worden verlengd. Aan het bestuur 

wordt mededeling gedaan over de samenstelling van de leiding. 

13 De sectieleiding brengt het bestuur tijdig en regelmatig op de hoogte van 

voorgenomen en gehouden activiteiten en vergaderingen, evenals van wijzigingen in 

het ledenbestand en in de samenstelling van de leiding. 

14 Indien nodig voor de continuïteit of het voortbestaan van een sectie of omdat het 

spelsysteem daartoe aanleiding geeft (bijv. bij bridge of mahjong vanwege 4 spelers 

per tafel) kan de sectieleiding introducés, niet-lid van de vereniging, toestaan om 

deel te nemen aan de activiteiten van de sectie. Het aantal introducés zal per keer zo 

beperkt mogelijk worden gehouden. Voorts zal de sectieleiding de introducés 
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aansporen om lid van de vereniging te worden. Een introducé zal een hogere 

geldelijke bijdrage moeten geven dan aan de  leden wordt gevraagd. 

15  Besluiten van de sectieleiding die in strijd zijn met het belang van de vereniging, 

kunnen door het bestuur ongedaan worden gemaakt. 

16  Elke sectie is verplicht een geldelijke bijdrage te vragen van de leden, ter dekking 

van de kosten van de sectie. Daarbij zal gestreefd worden naar het vermijden van 

steun (subsidie of lening) van de vereniging. Voor nieuwe secties geldt dat zij van de 

vereniging een startkapitaal kunnen krijgen van ten hoogste € 500,00 afhankelijk 

van de behoefte van de sectie. Over de hoogte van het bedrag zal overleg tussen het 

bestuur en de sectie plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 

t.b.v. een grote investering, kan door de vereniging een subsidie worden verleend. 

Hiervoor is uiteraard tijdig en vooraf overleg met het bestuur nodig. Het bestuur 

kan, indien zich een onevenredig groot positief saldo heeft ontwikkeld bij een sectie, 

met deze sectie in overleg treden om dit saldo, of een deel daarvan, in de kas van de 

vereniging te storten indien dit met het oog op de financiële positie van de 

vereniging wenselijk wordt geacht. 

8 De secties brengen twee maal per jaar aan het bestuur verslag uit van hun 

activiteiten en het gevoerde financiële beleid, het z.g. halfjaarrapport. Als het 

bestuur van oordeel is dat de activiteiten of het financiële beleid van een sectie 

wijzigingen behoeven, zal het bestuur met de sectie in overleg treden om de 

wijzigingen te realiseren. 

9 Aan de penningmeester wordt, zo dikwijls als hem dat wenselijk en nuttig lijkt, 

inzage gegeven in de financiële administratie van de sectie. 

10 De leden van het bestuur zijn gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen 

van de sectieleiding. 

ARTIKEL 11.  COMMISSIES 

9 Teneinde aan bepaalde evenementen van de vereniging coördinatie en sturing te 

geven, kunnen op ad hoc basis commissies worden gevormd. In tegenstelling tot 

secties, hebben commissies geen eigen contributie betalende leden. 

10 De oprichting van een commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur. 

11 De leden van een commissie dienen lid te zijn van de vereniging. Zij kiezen hun 

leiding, die uit een of meerdere personen kan bestaan. 

12 De leiding van de commissie brengt het bestuur tijdig en regelmatig op de hoogte 

van hun activiteiten en vergaderingen, evenals van wijzigingen in het ledenbestand 

en in de samenstelling van de leiding. 

13 Besluiten van de commissieleiding die in strijd zijn met het belang van de 

vereniging, kunnen door het bestuur ongedaan worden gemaakt. 

14 De commissies hebben in principe geen eigen financiële positie. Alle kosten en 

opbrengsten dienen via de kas van de vereniging te lopen. Uit praktische 

overwegingen kunnen door de penningmeester voorschotten worden verstrekt voor 

kleinere uitgaven. 

15 De commissieleiding brengt na ieder evenement aan de penningmeester een kort 

financieel verslag uit en draagt eventuele gelden die binnen het evenement 

gegenereerd zijn over aan de kas van de vereniging. 

16 De commissie kan na beëindiging van het evenement waarvoor deze is aangesteld 

worden ontbonden. Het bestuur kan echter ook besluiten de commissie voor 

toekomstige evenementen aan te houden. 
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ARTIKEL 12.  VERENIGINGSBLAD 

9 De inhoud van het verenigingsblad zal in overeenstemming zijn met de 

doelstelling van de vereniging (Artike1 2 van de statuten). 

10 Het verenigingsblad wordt geredigeerd door een hoofdredacteur die 

verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. 

11 De hoofdredacteur wordt door het bestuur benoemd voor een periode van 

twee jaar. Hij kan voor eenzelfde periode herbenoemd worden. 

12 De hoofdredacteur formeert de redactie. De zittingsduur van de 

redactieleden valt samen met die van de hoofdredacteur. 

13 De hoofdredacteur heeft volledige vrijheid in het kiezen van artikelen voor 

het blad voor zover zij niet strijdig zijn met de doelstelling van de 
vereniging. 

 

14 Het beleid ten aanzien van lasten en baten wordt door het bestuur in 

samenwerking met de hoofdredacteur bepaald. 

15 De bijzondere baten van het blad komen ten goede aan het verenigingsblad. 

De kosten worden gedekt door deze baten en zo nodig met een suppletie uit 

de kas van de vereniging. De penningmeester ontvangt de baten en betaalt 

de lasten. 

16 Het verenigingsblad wordt verstuurd door de redactie; de secretaris 
voorziet de redactie van een bijgewerkte ledenlijst. 

ARTIKEL 13.  LEDENVERGADERINGEN 

8 Een ledenvergadering dient op een termijn van ten minste 14 dagen van te 

voren te worden uitgeschreven. 

9 In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan deze 

termijn worden verkort tot 7 dagen. 

10 Tenzij het een statutenwijziging of ontbinding van de vereniging betreft, 

bedraagt het quorum in een algemene ledenvergadering één tiende van het 

aantal stemgerechtigde leden. In dit quorum worden de vertegenwoordigde 

stemgerechtigde leden inbegrepen. 

11 Bij het ontbreken van het quorum, kan een volgende ledenvergadering 

worden uitgeschreven die rechtsgeldige besluiten kan nemen, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. 

12 Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht van andere leden in één 

algemene ledenvergadering is toegestaan. De volmachten dienen voor 

aanvang van de vergadering bij het bestuur te zijn ingeleverd. Eén lid kan 

maximaal twee volmachten uitoefenen. 

13 Bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter. 

14 Op een ledenvergadering kan elk voorstel buiten de agenda om worden 

ingediend en behandeld indien de vergadering daartoe besluit. Voorstellen 

tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement vormen hierop 
een uitzondering. 
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ARTIKEL 14.  JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten, 

worden in ieder geval de navolgende punten behandeld: 

 jaarverslag secretaris; 

 balans en overzicht van baten en lasten; 

 jaarverslag penningmeester en begroting voor het komende Jaar; 

 goedkeuring van de jaarstukken en decharge van het bestuur; 

 vaststellen van het contributiebedrag; 

 verkiezing nieuwe bestuursleden; 

 verkiezing kascommissie; 

 overige bestuursvoorstellen en tijdig ingekomen voorstellen van leden en wat 

verder ter tafel wordt gebracht; 

 rondvraag. 

De goedkeuring van de jaarstukken strekt tot decharge van het bestuur. 

ARTIKEL 15.  BEHEER; BESCHIKKING EN AANWENDING VAN 

EIGENDOMMEN EN GELDMIDDELEN 

7 Verenigingsgelden worden belegd als spaartegoeden bij bank- en/of giro-

instellingen, tenzij de algemene ledenvergadering toestemming verleent tot 

een andere wijze van beleggen. 

8 De aanschaf van inventarisgoederen van meer dan € 500,00 (vijfhonderd 

euro) per stuk dient door de algemene ledenvergadering te worden 

gesanctioneerd. 

9 Voor het doneren van gelden voor goede doelen geldt het volgende: 

10 Een batig saldo van de vereniging kan gedeeltelijk worden bestemd voor 

een goed doel. Een voorstel hiertoe wordt door het bestuur aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd bij de behandeling van de 

jaarrekening. 

11 Toekenning van een donatie vindt slechts plaats op basis van een door het 

bestuur goedgekeurd projectvoorstel van de aanvrager. 

12 Een donatie wordt rechtstreeks door de vereniging aan de te ondersteunen 
instelling verstrekt. 

ARTIKEL 16.   EIGEN RISICO. 

Leden van de vereniging De Vriendschap, Amstelveen, niet-leden en introducés die 

deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat voor eigen 

risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, 

door haar leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de 

activiteiten van de vereniging. 
 
 

 


