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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: E 30,00 per jaar per echtpaar of E 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. 

 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief 

 

 Deadline nr. 2019-4: 5 november 2019 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 12 

 

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 

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:elly.ang@casema.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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INHOUDSOPGAVE  

 

Lezing clubmiddag ‘Fotografie’ 

 

P 4 

Voorwoord voorzitter P 5 

Stand van zaken appartementencomplex Amstelveen-  
Theng Tjin Soey 

 

P 6-7 

Prikbord P 8 

Nieuws uit de secties P 9-10 

Overzicht en algemene informatie secties  P 11-13 

Activiteiten Agenda P 16 

 
 

 

 

ADVERTEREN 

 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

Kosten per nieuwsbrief: Hele pagina € 50,00 Halve pagina € 25,00 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566 

 

 

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, door de 

leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten van 

de vereniging. Zie art. 16 van H.H.R. 

 

 

 

Op clubmiddag Zaterdag 21 september kunt U vooraf als maaltijd bestellen: 

LAKSA a Euro 8,--  
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Lezing clubmiddag 21 september 2019 

 

FOTOGRAFIE  

 

Het onderwerp van de lezing is Fotografie. Op het eerste oog een zeer gemakkelijk 

onderwerp. Iedereen fotografeert weleens met een digitale camera of met de 

smartphone hetzij thuis, op straat, hetzij op feesten en partijen. 

 

Mw. Jip Nannes, verbonden aan de Stichting Oud geleerd Jong gedaan en aan de 

Universiteit van Amsterdam, faculteit Kunstgeschiedenis, gaat u hierover een 

presentatie geven, met onderwerpen als :  

 

Wat is fotografie? Hoe heeft fotografie zich ontwikkeld door de jaren heen?  

Straatfotografie in Amsterdam :  “ Amsterdam door de Ogen van de 

Straatfotograaf “  

 

Ik wens u een fijne zaterdagmiddag op de 21e september a.s. 

 

John Jacobs 
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Voorwoord van de Voorzitter 
 

 

Beste leden, 

 

Na een zomer met een hittegolf waar alle hitte temperaturen verbroken zijn, zijn 

we aangeland in een periode waar de herfst zijn intrede gaat doen. Laten we 

hopen dat dit gepaard gaat met toch wel aangename temperaturen.  

 

Laat ik maar beginnen met een mededeling. 

 

In de Algemene Ledenvergadering van maart jl. waarin de ALV niet tot een besluit 

kon komen tot het benoemen van nieuwe leden voor de kascommissie is de 

vergadering beëindigd met het besluit een extra ALV te houden in de maand 

september 2019. 

Het bestuur heeft echter gemeend, mede door twee maanden afwezigheid van de 

voorzitter, deze extra te houden ALV te verschuiven naar zaterdag 26 oktober 

a.s.  

Conform de formele procedure zullen de stukken voor deze vergadering u worden 

toegestuurd. 

 

Met het intreden van het najaar komen de activiteiten van de vereniging weer op 

gang. Het bestuur wenst in het bijzonder de heren Bob Oei (nieuwe voorzitter) en 

Peter Agus Darjadi (nieuwe penningmeester) in hun functie binnen de sectie 

bridge heel veel succes toe. 

 

Op de clubmiddag van 21 september a.s. zal fotografie het onderwerp van de 

lezing. 

 

Wens u allen veel plezier met uw activiteiten in de komende tijd.   

 

John Jacobs 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Zaterdag 26 oktober, 2019 
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STAND VAN ZAKEN m.b.t. APPARTEMENTENCOMPLEX AMSTELVEEN 

 

In navolging van de informatiedag hieromtrent op zaterdag 11 mei 2019 bij DE 

VRIENDSCHAP zou ik u graag verder willen mededelen hoe het staat met de 

voortgang van de plannen. 

 

Voor degenen die op die dag niet aanwezig waren wil ik nog eens het volgende 

vermelden: 

 

1) plan A is door mij bedacht ten behoeve van mijn eigen poliklinieken, 

revalidatie, SPA, hobby’s en bewoning. 

2) plan B is geopperd door leden van verenigingen om een wooncomplex op te 

zetten t.b.v.  cultuur-gelijkgestemden (geen verplichte zorgafname). 

 

Plan A 

Mijn droomplan is een zorgcomplex op te zetten die toegankelijk is voor een ieder 

en vooral voor de bewoners en bedrijven van Amstelveen en de regio. 

Het zorgcomplex bestaat uit/faciliteert: 

 poliklinieken en Revalidatie in Reguliere Geneeskunde en Medische 

Acupunctuur en Life Style. 

 SPA, Living Well, zwembad, Sauna, Jacuzzi, Turks stoombad, Fitness.  

 het geven van onderwijs en nascholingen door artsen voor artsen. 

 het opleiden van studenten/stagiaires in de zorg en welzijn voor senioren. 

 het faciliteren voor derden om lessen te geven (line dance, qikung, enz.). 

 short-stay voor studenten/stagiaires. 

 en mijn hobby’s, o.a.: auto’s en motoren (garage). 

 

Voor dit complex heb ik genoeg financiën om het te realiseren. 

 

Plan B >>> alleen bij genoeg animo!!! 

Om dit idee/verzoek te faciliteren ben ik bereid mijn grond ter beschikking te 

stellen. 

Intussen is een bestemmingsplanwijziging tot “Werken & Wonen” door de 

gemeente in de maak. Helaas zijn de eisen van overheidswege nog niet definitief, 

o.a.: 

 de bouwhoogte; bij 45 meter hoog kunnen er rond 90 appartementen 

geprojecteerd worden. 

 het vereiste aantal koop- en huurappartementen (midden sociale 

huursector). 

Er is wel een compleet bouwplan gemaakt met rond 90 appartementen tussen 70 

– 90 M2. Er zijn verschillende contacten geweest met de gemeente. 

Voor dit plan is er HELAAS geen geld op de plank.  
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Om dit plan B te realiseren zijn er een paar mogelijkheden om aan geld te komen, 

te weten: 

 er zijn 6 projectontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in dit project. Zij 

hebben de gemeente al benaderd. Zij doen dit vanzelfsprekend niet voor 

niets. Zij berekenen rond 15 – 20% van de bouwsom, m.a.w. de 

bouwkosten worden 15 – 20% duurder! Zo ook de koop- en huurprijs!!! 

 een paar leden opperen het idee, nu de rente voor spaargelden bij de 

banken laag is (0,02%),  dat men misschien bereid is om de spaargelden in 

de appartementen te investeren tegen hogere rente??!! 

 of een deel van de appartementen in vrije verkoop en verhuur te doen, aan 

een ieder!!! Hiermee is de droom van een wooncomplex voor cultuur-

gelijkgestelden direct verdwenen. 

 Wie heeft een idee, suggestie, mening……?  Hoe wij dit gezamenlijk kunnen 

optrekken??? 

 

* Bij deze doe ik een beroep op jullie mening, idee of suggestie(s). Zijn er 

bankiers onder ons?? 

 

P.S. 

Er werd op die dag een vraag gesteld over de geluiden van de auto’s en de 

motoren op de begane grond van plan A. In de steden zijn genoeg 

garagebedrijven die gesitueerd zijn direct onder de woonappartementen.  

In plan B. zitten de woonappartementen vanaf de 4e verdieping. Daarenboven is 

mijn garage géén racecircuit van Zandvoort of de testbaan van de Boeing 747 op 

Schiphol!!! 

En een voordeel van het bestaan van deze garage is, dat er een vergunning kan 

komen voor autoverhuur met uurtarief aan/voor de bewoners zodat men geen 

hoge kosten van eigen auto hoeft te betalen. 

 

Tjin Soey 
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PRIKBORD 
 

 
 

 
 

 

 
EEN FOTO VERTELT  

Vijftig familieverhalen van Chinezen 
uit Indonesië  
 

 ‘Een foto vertelt’ is ontstaan uit de rubriek 
‘Foto met Verhaal’ op de website van de 

Stichting Chinese Indonesian Heritage 
Center. In de foto’s met hun verhalen ligt 
een eeuw geschiedenis van Chinezen uit 

Indonesië besloten. De vooroorlogse 
verhalen spreken meestal van een 

onbezorgde tijd, maar er wordt ook 
ingegaan op gevoelige thema’s als het 
gemengde huwelijk en de realiteit van 

raciale segregatie in de Nederlands-
Indische maatschappij. Hachelijke situaties 

tijdens de Japanse bezetting worden met 
humor en incasseringsvermogen 

doorstaan.  
 

 

In de naoorlogse jaren treedt een kentering op. Er is meer en meer sprake van 

een gevoel van onbehagen en onveiligheid, van toenemende druk om uit 
Indonesië te vertrekken ‘voor de toekomst van de kinderen’. Een voor een 

druppelt men Nederland binnen. Uit de verhalen spreekt opluchting dat men voor 
Nederland heeft kunnen kiezen. Maar ergens knaagt de twijfel: ‘Wie ben ik 

eigenlijk?’ De derde generatie, de kleinkinderen van grootouders die in de jaren 
vijftig en zestig besloten Indonesië te verlaten, staat onbevangen tegenover de 

geschiedenis. Vanuit de zekerheid van hun Nederlandse identiteit zijn ze 
nieuwsgierig naar hun roots. ‘Een foto vertelt’ neemt deze generatie mee naar hun 

Chinees-Indonesisch verleden. 
Een foto vertelt is een publicatie van het CIHC. Het boek is verkrijgbaar in de 

reguliere boekhandel en online.  

 
E 25,00  ISBN 9789078847106 

 
OPENING NATIONAAL MUSEUM SOPHIAHOF 

 
Op 28 juni werd Nederland een nieuw museum rijker: Nationaal Museum 

Sophiahof van Indië tot nu. De culturele en historische erfenis van Nederlands-
Indië is springlevend. Museum Sophiahof verbeeldt dit gedeelde verleden en haar 

betekenis in het naoorlogse Nederland en de huidige tijd. Tot en met maart 2020 
is de expositie ‘Vechten voor Vrijheid’ - De vele gezichten van verzet’ te zien.  

Adres: Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag. Voor openingstijden en 
toegangsprijzen zie www.museumsophiahof.nl  

 
  

http://www.museumsophiahof.nl/
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NIEUWS UIT DE SECTIES 
 

Vrijdag bridge en bestuursoverdracht 
 

Vrijdag 21 juni vond onze slotdrive plaats. Omdat veel gasten op onze uitnodiging 
hadden gereageerd en de leden in grote getale aanwezig waren, was de dag, met 

een mooie prijzentafel, bijzonder geanimeerd. 
 

Tevens werd die dag afscheid genomen van onze voorzitter, Patricia Tjiook. 

Zij heeft haar taak overgedragen aan de nieuwe voorzitter, Bob Oei. Toen Patricia 
voorzitter werd, al weer jaren geleden, maakte de club een moeilijke tijd door. 

Door haar volhardende inzet is alles weer goed gekomen; namens alle leden onze 
hartelijke dank! 

 
Na de indrukwekkende afscheidsspeech van de vertrekkende voorzitter, heeft Bob 

Oei een verhelderend toespraakje gehouden en het een en ander over zichzelf 
verteld. Ook werd er op dezelfde dag afscheid genomen van Hans de Graaff als 

penningmeester. Zijn taak is overgenomen door Peter Agus Darjadi. Peter is sinds 
vorig jaar lid van de Vriendschap en heeft zijn capaciteit al bewezen als onze 

nieuwe penningmeester. 
 

Het bridgeweekend heeft inmiddels ook plaats gevonden, wederom in Nijkerk. 
 

De eerst volgende bridgedag  begint vrijdag 6 september om 11.30 uur in 

Alleman. 
 

Secretariaat  
De Vriendschap sectie bridge 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Line Dance 
 

ROOSTER voor DONDERDAG en VRIJDAG September/December 2019  

 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 

(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg) 

 

U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen 

leert u diverse passen en nieuwe dansen!  

 

Donderdagavond: van 19.00 uur tot 21.00 uur voor beginners en ook de 

gevorderden beginnen om 19.00 uur tot 22.00 uur. 

 

Het 1e uurtje geeft Coby gemakkelijke dansjes voor de beginners!! 

 

Lesdata: Vanaf 5 september t/m 19 december voor Donderdagavond lessen 
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Donderdagavond 19 december 2019 laatste les tezamen met vrijdagavond 

deelnemers 

 

Vrijdagavond: van 19.00 uur tot 22.00 uur voor iedereen 

Lesdata: Vanaf 6 september t/m 19 december 2019  voor Vrijdagavond lessen. 

 

–laatste avond is op DONDERDAGAVOND – 19 december 2019. 

Gezamenlijk Donderdagavond en Vrijdagavond in grote zaal!!! 

 

Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 

Ingkie The – ingkie@gmail.com  - Tel. 06 50221980 
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mahjong 

 

Sectie Mahjong (ALGEMEEN) 

Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de zomermaanden en de 

kerstvakantie, spelen wij Mahjong. 

 

Instructeurs zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen als 

vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers. 

 

In de pauze zijn Indonesische snacks tegen betaling verkrijgbaar.  

Koffie, thee, glaasje sap, wijn etc. zijn te koop bij de bar.  

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 

 

 

Sectie Mahjong (SPECIFIEK) 

 

Resterende speeldata 2019: 

 

13 en 27 september 

11 en 25 oktober 

8 en 22 november 

13 december 

Kerstvakantie 

 

Voor meer informatie en contactgegevens zie Sectie Mahjong (Algemeen) 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES 
 

Sectie Bibliotheek dhr. Edwin Liem   E-mail: edwin.liem@vancampenliem.com 

Sectie Biljart   dhr. Han Sing Liem         Tel. 06-10579961  
  E-mail:hansingliem@yahoo.com 

Sectie Bridge Vrijdag mw. Cisca Goudsmit Tel. 0297-764312  

  E-mail: goudsmit@caiway.nl 

                                  Dhr.Bob Oei                E-mail:boboei@khing.com 

                                                                   Tel.020-6464774 

Sectie Line dancing Elly Ang Tel. 020 – 0651354574 

 E-mail : elly.ang@casema.nl  

Sectie Mahyong mw. Grace Halim Tel. 0297 – 564 477 

E-mail: grace.halim@kpnmail.nl 

 mw. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Cateringcommissie mw. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl   

Evenementen mw. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

Website   mw. Juul de Moel-Nitisusanta  

Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactie Nieuwsbrief  mw. Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak) 

mw. Elly Ang  E-mail: elly.ang@casema.nl 

 (doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/ 

 communicatie met de drukker) 

 
SECTIES: Algemene informatie 

 

BILJART 
 

De Biljart sectie speelt op iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. Nog steeds 
kunnen wij geen nieuwe leden aannemen omdat er geen biljarttafefs 
beschikbaar zijn op de dinsdagen van 10.00 u t/m 12.00 u.  

 
Locatie: Startbaan Tennispark 

Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen 
Contact 

e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:  
gsm    : +31.6.10579961 
 

 

LINE DANCE 

 
LINE DANCE GROEP  DE VRIENDSCHAP 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen 
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert –    Amsterdamseweg/Molenweg) 
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek,  

o.l.v. Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen!!! 

mailto:goudsmit@caiway.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:martin34nuissenburg@live.nl
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Elke DONDERDAGAVOND     

BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur - 
GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN –  van 19.00 tot 22.00 uur – 

 
Elke VRIJDAGAVOND  

BEGINNERS/GEVORDERDEN - van 19.00 uur  tot 22.00 uur –  

VER GEVORDERDEN - 20.00 – 23.00 uur  - 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen ( na 20.00 uur) bij onderstaande 

personen. 
Kien Lo      – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140 
Ingkie The  – ingkie@gmail.com  - Tel. 0650221980 

Elly Ang     – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574 
 

BRIDGE VRIJDAG 
 

De bridgedrives worden op de 1e en 3e vrijdag van de maand gehouden, van 
januari  t/m juni en van september t/m december, geen bridge in juli en 
augustus. 

Er wordt gespeeld van 11.30 tot ongeveer 15.15 uur, met een lunchpauze van 
een half uur. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom om op 

vrijdag te komen bridgen. 
Locatie:  Wijkcentrum Alleman   
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen                                                                              

Contact: secretaris bridgesectie  
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312;  email: goudsmit@caiway.nl 

 

MAHJONG 

 
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de zomermaanden en 

de kerstvakantie, spelen wij Mahjong met gemiddeld 10 tafels.  

 

Instructeurs zijn aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij 

dienen als vraagbaak bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers. 

 

In de pauze zijn Indonesische snacks tegen betaling verkrijgbaar.  

Koffie, thee, glaasje sap, wijn etc. zijn te koop bij de bar.  

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 

 

BIBLIOTHEEK 

Edwin Liem     edwin.liem@vancampenliem.com 
 

 

mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:ingkie@gmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:goudsmit@caiway.nl
mailto:edwin.liem@vancampenliem.com
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INSCHRIJFFORMULIER 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur bij vereniging De Vriendschap 

en verklaart kennis te hebben genomen van het Privacy Statement (zie website), 

en geeft derhalve toestemming tot het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens t.b.v. 

de ledenadministratie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Lidnummer: (in te vullen door secretariaat) ……………………………. 

 

Naam: M/V 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Tel. nr.: 

E-mailadres: 

 

Meldt hierbij partner:  n.v.t. / ja, als lid/donateur  

 

Naam: M/V 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Tel. nr.:  

E-mailadres: 

 

De contributie voor 2019 bedraagt € 15,00 per persoon en dient per omgaande te worden voldaan 

op: 

IBAN NL85 INGB 000 6077 092  t.n.v. Vereniging De Vriendschap o.v.v. uw lidnummer. 

Jaarlijks dient de contributie vóór 1 maart te zijn voldaan. 

Gemakshalve kunt u een machtiging voor automatische incasso verstrekken middels een 

machtigingsformulier. Dit is op te vragen bij het secretariaat. 

Opzeggen dient vóór 1 december van het lopend kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat. 

 

Datum:        Handtekening: 

Dit formulier s.v.p. scannen of opsturen naar:  

Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen.  Tel.: 020-4417566 
E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 
Website: www.verenigingdevriendschap.nl   -   KvK nummer: 405 368 50 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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MACHTIGING voor 

automatische incasso van de jaarlijkse contributie 

 

Ondergetekende, 

 

Lidnummer: M / V 

Naam: Voorletters: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

 

machtigt hierbij de penningmeester van Vereniging De Vriendschap tot wederopzegging 

om de jaarlijkse contributie t.b.v. 1 persoon / 2 personen af te schrijven van zijn/haar rekening. 

 

Naam bank: IBAN: 

 

 

 

Datum: ……………………………….………....Handtekening:……………………………………. 

 

 

 

U heeft 56 dagen de gelegenheid om bij uw bank de automatische incasso in te trekken  zonder 

opgaaf van reden. 

 

 

Deze machtiging s.v.p. scannen of opsturen naar: 

Secretariaat Vereniging De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen. 

E-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 

 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

KvK nummer: 405 368 50 

 

 

 

 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP 

 

 
26 okt. 2019 – Algemene Ledenvergadering 
 
 
CLUBMIDDAGEN 2019 
 
21 sept. 2019 – Clubmiddag 
 
9 nov. 2019 – Clubmiddag 
 
7 dec. 2019 – Potluck 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur  

(zaal open 14.00 uur) 

 

Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders 

vermeld 

 

 

 

 

 
 

 
 

Afz:  
Vereniging De Vriendschap 

Secretariaat: 
Mr.Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 


