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Clubmiddagen




Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda
op de achterkant van de Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die
keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en
met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten
informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te
bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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DE CLUBMIDDAG, 10 december
Voor dit jaar hebben we nog 1(één) clubmiddag, op 10 december en daarna is het
2017, dan komt in januari weer ons traditionele Muziekuurtje.
OP 10 DECEMBER IS HET WEER- EET EN PROEF of PROEF EN EET en sommigen
zweren bij de woorden POT LUCK.
Dus beste leden, vooral de dames, maar ook heren, de keuken in en creëer een
gerecht, of een dessert, of een taart, breng het naar de Pluspunt en laat ons er
lekker met z’n allen, van watertanden, proeven of smullen. Wij zijn heel benieuwd
naar uw resultaten.
De middag wordt opgeleukt met een korte lezing van Mieke Gorter, over haar
ervaringen als gids/reisleidster van Koning Aap.
Laten wij ervan genieten en het ons gezellig maken.
Heeft u vragen omtrent de gerechten die u wilt meenemen?
Info: Sally Tee – tel. 020-6194823 email: sallyteehols@hotmail.com

Mededeling van de penningmeester
Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor leden die geen
incassomachtiging hebben afgegeven aan vereniging de
Vriendschap.
Ik verzoek u om na 31 december 2016 uw contributie over te maken naar
de rekening van De Vriendschap; voor 1 persoon is dat € 15,00 en voor een
(echt) paar € 30,00. Indien u na 15 januari 2017 uw contributie nog niet
heeft voldaan
zult u een brief van mij ontvangen met het verzoek
alsnog uw contributie te voldoen.
Let op u zult geen acceptgiro meer ontvangen. Het rekeningnummer
van vereniging De Vriendschap is NL 85 INGB 0006 0770 92.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Na bijna drie jaren als penningmeester te functioneren naast mijn full time
werk wil ik graag de taak aan iemand anders overdragen.
Voelt u iets voor de continuering van de activiteiten van vereniging De
Vriendschap, zeker als u nooit een functie heeft bekleed en reeds met
pensioen bent gegaan, meldt u dan a.u.b. aan, vele leden die onder andere
graag op de clubmiddagen komen zullen u heel dankbaar zijn. Er is een
nieuw systeem opgezet zodat u niet al te veel werk hoeft te doen t.o.v. het
verleden.
Ik hoop vurig op een reactie van uw kant.
Mayke Soeselonadi
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Muziekuurtje
Nieuwjaarsbijeenkomst van de VRIENDSCHAP
Nelson Da Luz Bentez – Marlo Tringali (percussion)
Trio Maxim Heijmerink: Maxim Heijmerink, piano
Frank Woerdeman, klarinet-Annah Posthumius, viool
Maxim Heijmerink zit in de Jonge Talentenklas van het Conservatorium
van Amsterdam bij Mila Baslawskaja. Met zijn eigen compositie “Eenzaam
aan zee” en Mozart’s “Turkse mars” behaalde hij een finaleplaats bij de
Jeugdtalentenjacht in het Concertgebouw. In het Muziekuurtje gaat hij met
zijn trio weer eigen composities spelen.
Melle de Vries (21) is met de cello begonnen op 4-jarige leeftijd. Hij heeft
gestudeerd aan de jong talenten afdeling van conservatoria te Groningen,
Den Haag, Berlijn en Utrecht en studeert momenteel bij Maarten Mostert aan
het conservatorium van Amsterdam. Melle heeft een tweede prijs gewonnen
bij het Prinses Christina Concours en het Stichting Jong Muziek Talent
Nederland concours en een publieksprijs bij Classic Young Masters.
Flexible Brass Na het success van vorig jaar komen ook nu weer deze
koperblazers van het Conservatorium van Amsterdam voor ons spelen.
Aron Tringali heeft zijn Bachelor op het Conservatorium van Amsterdam en
Master op de Royal College of Music in Londen gedaan. Hiervoor ontving hij
studiebeurzen. Hij heeft masterclassen gevolgd en gegeven, verschillende
prijzen gewonnen op concoursen en vele concerten gegeven. Aron was
onlangs piano professor op het KM Music Conservatory in India. Momenteel
woont hij weer in Nederland.
Alice Chan started her piano study at the Hong Kong Academy for the
Performing Arts and won numerous prizes including the piano concerto
competition. She gained a Bachelor of Arts in Music with first class honours
at the Hong Kong Baptist University. Before moving to London, she studied
at the Accademia Musicale Chigiana in Italy. At the Royal College of Music
she was an award scholar and gained a Master of Music with distinction. She
has performed across Europe and Asia.
Na afloop kunt u met vrienden, familieleden en bekenden genieten van
heerlijke Indonesische hapje en een drankje. Komt u allen tezamen naar
het gezellige “Muziekuurtje”en neemt uw familie en vrienden mee!
Niet leden zijn ook van harte welkom!
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden Euro 6,-Op Zaterdag 7 januari 2017 om 14.30 uur – zaal open 14.00 uur.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Leden,
Zoals u weet zijn de lezingen het centrale punt van onze clubmiddagen.
Alhoewel Sally Tee door de jaren heen zoveel mogelijk aandacht heeft besteed aan
de diversiteit van lezingen blijft statistisch gezien de opkomst op deze middagen
zeer laag. De ervaring leert ook dat er leden zijn die in eerste instantie niet komen
voor de lezing maar om andere leden te ontmoeten, om gezellig met elkaar te
keuvelen.
Het bestuur heeft besloten een geheel andere opzet te geven aan deze middagen.
De verandering betekent dat vooral gezelligheid, het elkaar ontmoeten, met elkaar
dansen en eten de hoofdmoot wordt.
We hebben de band Count 4 bereid gevonden om de muzikale omlijsting op deze
middagen voor ons te verzorgen. De band Count 4 is voor u niet onbekend. Zij
hebben voor u op ons 25-jarige jubileum gespeeld. De band speelt verschillende
stijlen muziek o.a. ballroom, line-dance, poco poco.
De clubmiddagen zullen in het vervolg meer het karakter hebben van
soosmiddagen. Zaterdag 12 november jl. heeft u een voorproefje gehad. We
zetten de nieuwe opzet voort op 10 december a.s. met onze Pot-Luck.
Indien er een bijzonder interessant onderwerp is dat zich leent voor een lezing
zullen wij dat zeker inlassen op de soosmiddag.
Verandering van spijs doet eten; het bestuur hoopt dat deze vernieuwde opzet bij
u in de smaak zal vallen.
In de vorige Nieuwsbrief heeft onze penningmeester, Mayke Soesenoladi, te
kennen gegeven dat zij haar functie neerlegt. Tot nu toe hebben wij geen enkele
reactie gehad van leden, die zich voor deze functie willen kandideren.
Ik doe een dringend beroep op u, de vereniging te helpen bij de invulling van de
vacature. Mocht u zelf niet kunnen, fluistert u mij dan de namen in van leden
waarvan u denkt dat zij de functie van penningmeester kunnen vervullen. Ik ga ze
dan benaderen en wellicht kan ik haar/hem overhalen om met Elly Ang en mij
samen te werken om van de Vriendschap een nog gezelligere vereniging te
maken.
Wanneer deze Nieuwsbrief bij u in de brievenbus of mailbox valt, is het einde van
het jaar 2016 in zicht en gloort het Nieuwe Jaar aan de horizon.
Namens het bestuur wens ik u een gezellige, feestelijke decembermaand maar
bovenal wensen wij u al het Goede toe in het jaar 2017!
John Jacobs
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Nieuws uit de secties
SECTIE BRIDGE ORGANISEERT KERSTDRIVE OP 16 DECEMBER 2016
De drive begint om 11.30 uur precies; deelnemers dienen uiterlijk om 11.15 uur
aanwezig te zijn. Na afloop van drive en tijdens de prijsuitreiking kan men
napraten onder het genot van een drankje .
Voor de vaste leden van de sectie is deelname gratis. Belangstellenden, die geen
lid zijn van de sectie bridge, kunnen met partners deelnemen tegen een
deelnamebijdrage van € 10,00 per persoon met vermelding van de namen van
beide partners. Betaling kan voor aanvang van de drive ter plaatse worden
betaald.
Voor deelname aan de Kerstdrive kan men zich opgeven bij:
Ciska Goudsmit –Tel. 0297-764312 – email: goudsmit@caiway.nl
SECTIE MAHJONG
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) 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 verkrijgbaar en u kunt deze lekker
opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u
bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit.
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de kerstvakantie.
Hieronder volgen de speeldata:
11 en 25 november
9 en 23 december
13 en 27 januari
10 en 24 februari
10 en 24 maart

Plaats:
Tijd:

Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
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
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LINE - DANCE GROEP DE VRIENDSCHAP
Op 27 en 28 april en 25 mei zijn er GEEN lessen
Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur
Rooster – Januari-Juni 2017 elke Donderdagavond in de grote zaal - van 5 januari t/m 29 juni 2017BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN – van 20.00 tot 22.00
elke VRIJDAGAVOND in de kleine zaal – van 6 januari t/m 29 juni 2017 BEGINNERS - van 19.00 uur tot 21.00 uur –
GEVORDERDEN - 20.00 uur tot 22.00 uur –
VER GEVORDERDEN - 20.00 – 23.00 uur Bericht van een beginner in de line dance les
Zou je eigenlijk best wel mee willen doen met linedance maar dacht je altijd 'wat
ingewikkeld', of, 'dat is toch niets voor mij'? Zo dacht ik erover, maar in
september startte een beginnersgroep en trok ik toch de stoute schoenen aan.
Vanaf de eerste les vond ik linedancen heel erg leuk. Tot mijn verbazing is het niet
alleen een vrolijke en gezellige, maar ook een hele sportieve activiteit. Het is net
zo inspannend als een uurtje op de tennisbaan. Onze docent, Coby Damen, is een
engel van geduld die eindeloos de passen voordoet. En als je toch uit de pas dreigt
te lopen, even bij Coby spieken en je draait weer lekker mee. We zijn met vier
enthousiaste beginners, en we dansen na twee maanden er al lustig op los op de
tonen van 'Blue Spanish eyes' en 'Por ti sere'. Versterking is van harte welkom!
Kom eens langs op een donderdagavond. Voor een indruk kun je de You Tube
opname bekijken van het Line dance optreden tijdens het Lustrumfeest 2014.
Ing Lwan

'Line dance by Coby'.
https://www.youtube.com/watch?v=5JVIv0yhhw0&feature=youtu.be
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Stichting Afrikaanse Albino’s
Op 10 september hield Juul de Moel een boeiende lezing over het wel en wee van
albino's in Afrika en hoe Stichting Afrikaanse Albino's hun helpt.
Het begon allemaal in 2002 met een stage van twee geneeskunde studenten uit
Nederland in Malawi, Nienke Sonneveld en Kirsten de Boer. Zij zagen hoe albino's,
door hun gebrek aan pigment kampten met verbrandingen, zweren en
huidkanker. Zij deden een albino verpleegkundige, een fles zonnebrandcrème
cadeau. Er ging een nieuwe wereld voor haar open: haar wondjes trokken weg en
haar huid werd weer glad. Ze kon urenlang in de zon lopen zonder te verbranden.
De twee vrouwen keerden terug naar Nederland met het voornemen, de albino's
te helpen. In 2004 richtten zij Stichting Afrikaanse Albino's op.
In Afrika worden veel meer albino's geboren dan elders in de wereld. Wereldwijd is
1 op de 20.000 mensen als albino geboren, in Afrika 1 op de 2000. Deze albino's
hebben een buitengewoon moeilijk leven in Afrika. Behalve de huidproblemen zijn
ze ook slechtziend. Van kindsbeen af hebben ze te maken met discriminatie,
criminaliteit en geweld, voortkomend uit vooroordeel en bijgeloof.
Nu, twaalf jaar later, is de stichting uitgegroeid tot een organisatie met 40
vrijwilligers. Ook Juul is daar al 6 jaar vrijwilliger: zij beheert het magazijn, het
“hart” van de stichting. Er worden zonnebrandcremes gedoneerd door o.a.
producenten en drogisterijen, en ook UV-zonnebrillen, UV kleding en petjes. De
goederen worden in het magazijn in Utrecht ontvangen, daarna gesorteerd en
voor transport naar Afrika gereed gemaakt. De stichting lift zo veel mogelijk mee
met andere goede doelen organisaties die ook spullen naar Afrika transporteren.
In Afrika zelf heeft de stichting contactpersonen die de goederen ontvangen en
verdelen onder de albino’s.
Na afloop van de lezing werden vele vragen gesteld, o.a. waarom men niet in
Afrika zelf de productie van zonnebrandcrème opstart. Juul antwoordde dat dat
ook een doelstelling is. In 2008 werd een project opgestart in Malawi, dat helaas
na enkele jaren ten einde liep, maar in 2013 en 2015 volgden een project in Mali
en Ivoorkust.
Een albino heeft ongeveer 1 liter zonnebrandolie nodig per jaar. De stichting helpt
3000 albino's in 12 landen, maar het streven is 4000 mensen te kunnen bereiken.
Veel goederen worden gedoneerd, maar er zijn ook kostenposten, vooral transport
is duur. Donaties zijn dan ook van harte welkom. Als u wilt doneren of meer wilt
weten bezoekt u dan de website van de stichting: www.afrikaansealbinos.nl of
www.african-albinos.org
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Terugblik
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Het is de tijd van goede voornemens, onze
vernieuwde clubmiddagen vanaf 2017, maar ook van omzien. Hieronder een
compilatie van foto's van de clubmiddagen en vieringen van de laatste vijf jaar.
Met speciale dank aan Sally Tee-Hols, die vele jaren zorg droeg voor het
lezingenprogramma.

'Sisteract', muziekuurtje 2014

Lustrumfeest, 2013
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'Multiculturaliteit', 2012

'De familiegeschiedenis als erfgoed', 2013

Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC) zet zich in om het erfgoed
van de Chinezen uit Indonesië, en daarmee het materiaal dat kenmerkend is voor
hun geschiedenis en vertelt over hun dagelijks-, beroeps- en familieleven, voor
verlies te behoeden. Oude familiefoto’s en films, archieven, een dagboek, een
receptenschrift, huwelijksaankondigingen, brieven en ook voorwerpen: als men er
niet op let worden zij (als waardeloos) weggegooid en gaat dit materiaal voor
altijd verloren. Laat dat niet gebeuren, behoud het voor volgende generaties,
neem contact op met het CIHC, dat samenwerkt met het wetenschappelijk
instituut KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde), de
Universiteitsbibliotheek en het Museum Volkenkunde, alle in Leiden. Voor
informatie en contact: cihc.kitlv@gmail.com; patricia.tjiook.liem@gmail.com
www.cihc.nl Facebook: chineseindonesianheritagecenter.com
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES

Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie
Clubmiddagen
Commissie Golf
Commissie Reizen
Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

dhr. Kiong Hoo Djie

Tel. 020-3317382
E-mail: Djiekh@gmail.com
dhr. Han Sing Liem
Tel. 06-10579961
email:hansingliem@yahoo.com
mw. Cisca Goudsmit
Tel. 0297-764312
E-mail: goudsmit@caiway.nl
mw. Patricia Tjiook-Liem
Tel. 020-6361956
E-mail:patricia.tjiook.liem@gmail.com
Elly Ang
Tel. 020-4417566 -06 51354574
E-mail : elly.ang@casema.nl
mw. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
mw. Elly Ang
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
mw. Sally Tee
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
mw. Kiem Sian Tan
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
mw. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
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)

EIGEN RISICO Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, nietleden 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.
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS

LINE DANCE
Donderdagavond - grote zaal
19.00 uur tot 21.00 uur Beginners
20.00 uur tot 22.00 uur Gevorderden
Vrijdagavond - kleine zaal
19.00 uur tot 21.00 uur – beginners
20.00 uur tot 22.00 uur – gevorderden en ver - gevorderden
20.00 uur tot 23.00 uur - ver gevorderden
Locatie: Wijksteunpunt Pluspunt
Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert-Amsterdamseweg/Molenweg)
Docent: Coby Damen
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek in de grote
zaal, o.l.v. leert u diverse passen en nieuwe dansen!
Contact
Wilt U graag bewegen, dansen is gezond en heeft U interesse om het te
leren of weet U iemand die ook interesse heeft, neem dan contact met
onderstaande personen (na 20.00 uur)
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 0252-221315
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 020-4417566; 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. Tijdens de lunchpauze zijn Indonesische snacks
verkrijgbaar. Beginnende en gevorderde bridgers zijn van harte welkom
om op vrijdag te komen bridgen.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact
Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:
Cisca Goudsmit, tel. 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl
GOLF
Contact
Sian Tan : telefoon 020-3377554 / 0651-905279,
email: ks_tantjioe@hotmail.com
Aylee Liem : telefoon 0620-676875
U kunt ook e-mailen naar golfevenement@gmail.com
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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.
Kosten biljart: per keer € 3,75 en per 10 keer € 35,00
Locatie: Startbaan Tennispark
Startbaan 4, 1185 XP - Amstelveen
Contact
e-mail : hansingliem@yahoo.com tel:
gsm : +31.6.10579961
MAHJONG
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de 2
zomermaanden en in de Kerstvakantie.
Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s
(leraren) 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 verkrijgbaar en u kunt deze
lekker opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij
de bar), terwijl u bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen
sluit.
Locatie: 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)
Contact
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
BIBLIOTHEEK
De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong
Hoo Djie. Als u boeken wilt lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of
telefoon) contact op om een afspraak te maken. De catalogus is bij de
bibliothecaris thuis op te halen, tegelijk met het lenen van de boeken.
Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-mail toegezonden krijgen.
Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap kunt u ook
boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi zijn
op de website terug te vinden en te downloaden.
Adres
President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam
Contact
Kiong Hoo Djie
E-mail: Djiekh@gmail.com; Telefoon : 020-3317382
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INSCHRIJFFORMULIER
De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het
bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te bereiken
door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.
De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus oogmerk.
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging
De Vriendschap:
Naam:
M/V
Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
Meldt hierbij ook partner als lid/donateur: ja / neen
Naam:

M/V

Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Beroep (evt. voormalig):
Hobby’s:
De contributie voor 2017 bedraagt €30,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen
machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven, worden
verzocht zelf voor betaling van de contributie te zorgen!
Datum:

Handtekening:

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,
tel. 020-4417566, email: info@verenigingdevriendschap.nl OF elly.ang@casema.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen;
KvK nummer 405 368 50
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Aan
de Penningmeester van vereniging De Vriendschap
Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie
Ondergetekende,
Lidnummer:

Geb. datum

M/V

Naam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de
jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam bank:

IBAN nr.:

Contributie hoogte:
€ 30,00
€ 15,00

Datum:

Handtekening

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te geven
om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten.
Opsturen aan:
Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen
email: info@verenigingdevriendschap.nl OF elly.ang@casema.nl
Website: www.verenigingdevriendschap.nl
ING-bank IBAN: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te Amstelveen.
KvK nummer 405 368 50
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

CLUBMIDDAGEN
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders vermeld

10 december: Eet en Proef; met een korte lezing van mevrouw M. Gorter,
reisleidster bij Koning Aap, met Show & Tell: ervaringen
van diverse reizen.
7 januari: Muziekuurtje: zie flyer volledige programma in de nieuwsbrief.
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