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JAARSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
19 MAART 2016 om 14.30 uur
Let op ! Bevat oproep voor ALV !

Aan:

Afz:
Vereniging De Vriendschap
Secretariaat:
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
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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 Mw. Mayke Soeselonadi, tel. 020-6102894,
msoeselo@gmail.com
Alg. bestuurslid Mw. Sally Tee, tel. 020-6194823,
sallyteehols@hotmail.com
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
 Met acceptgirokaart: € 2,00 extra voor administratiekosten
 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. 2016-2: 5 MEI 2016
 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

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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OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging DE VRIENDSCHAP
d.d. 19 maart 2016
om 14.30 uur

Geachte leden,
Met genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum:

zaterdag 19 maart 2016

Tijd:

14.30 uur

Plaats:

PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen

Indien u verhinderd bent om de ALV persoonlijk bij te wonen, kunt u via
een machtiging (zie achterin in deze nieuwsbrief) uw stem laten
uitbrengen door een ander lid van de vereniging.
Gezamenlijke maaltijd na de ALV a Euro 5,-- p.p Gelieve vooraf op te geven bij Elly
Ang. Email: elly.ang@casema.nl

ADVERTEREN?
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief:
een hele bladzijde €50,een halve bladzijde €25,Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV)
DATUM: 19 MAART 2016 – AANVANG: 14.30 UUR

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen/Ingekomen stukken: Bij het opmaken en het inleveren van de
balans en staten van baten en lasten 2015 voor de Nieuwsbrief, is één van de
leden van de Kascommissie afwezig geweest i.v.m. een langdurige verblijf in het
buitenland. Het rapport van de Kascommissie zal besproken worden bij punt 6.
3. Vaststellen Notulen ALV 14 maart 2015
4. Algemeen jaarverslag 2015 van de secretaris; terugblik en overzicht
activiteiten; jaarverslagen secties
5. Financieel jaarverslag 2015 penningmeester
6. Verslag 2015 van de Kascommissie
7. Goedkeuring van de jaarstukken 2015 en décharge van het bestuur
8. Samenstelling en (her-)benoeming overige bestuursleden
9. Vaststellen begroting 2016 en contributie 2016
10. Benoeming kascommissie voor 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting
John Jacobs, voorzitter
Elly Ang, secretaris
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Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap
datum: 14 maart 2015
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Aanwezig bestuur:
voorzitter de heer Tan King-Han
secretaris mevrouw Elly Ang
penningmeester mevrouw Mayke Soeselonadi
algemeen bestuurslid mevrouw Sally Tee
Notulist: mevrouw Thio May Ling

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de agenda
4. Notulen ALV 15 maart 2014
5. Algemeen jaarverslag 2014 van de secretaris; terugblik en overzicht
activiteiten; jaarverslagen secties
6. Financieel jaarverslag 2014 penningmeester
6A. Lening sectie Bridge
7. Verslag 2014 van de Kascommissie
8. Goedkeuring van de jaarstukken 2014 en decharge van het bestuur
9. John Jacobs – kandidaat voorzitter stelt zich voor
10. Benoeming van nieuwe voorzitter
11. Samenstelling bestuur en (her-)benoeming overige bestuursleden
12. Afscheid voorzitter
13. Vaststellen begroting 2015 en contributie 2015
14. Benoeming kascommissie 2015
15. Rondvraag
16. Sluiting
Ad 1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. Er wordt geconstateerd dat het
vereiste quorum van minimaal 10% is bereikt met 63 aanwezige leden en 34
afgegeven machtigingen, wat een totaal van 97 oplevert.
Ad 2. Mededelingen
- Het aangepaste Huishoudelijke Reglement ligt ter inzage bij de secretaris.
Het is aangepast met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vereniging
en in het algemeen gemoderniseerd.
- Mevrouw Lian Lim wordt uitgenodigd op te staan, zodat zij ten overstaan van
en namens de ALV hartelijk kan worden bedankt voor haar werkzaamheden
ten behoeve van de redactie van de Nieuwsbrief.
- Er wordt één minuut stilte gehouden voor de leden die de vereniging het
voorgaande jaar zijn ontvallen. Daaronder vallen ondermeer leden van het
eerste uur en/of mede-oprichters van De Vriendschap.
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Ad 3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.
Ad 4. Notulen ALV 16 maart 2014
De notulen van de ALV 2014 worden door de vergadering goedgekeurd.
Ad 5. Algemeen jaarverslag 2014 van de secretaris; terugblik en overzicht
activiteiten; jaarverslagen secties
- p. 13 ad Jaarverslag 2014 Sectie Bridge Vrijdag:
Mevrouw Yve Boen wil graag dat duidelijk wordt gemaakt dat de heer Tan
Djoen Swan als voormalig voorzitter van deze sectie bijna tien jaar grote
inzet heeft getoond en daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
de goede naam van de sectie als “de meest gezellige bridgeclub van
Amstelveen.” De vermelding in de notulen van 2014 dat de heer Tan als
voorzitter “onverwachts en plotseling” is vertrokken en de suggestie dat o.a.
de aanschaf van de bridgemates onder zijn leiding tot financiële problemen
heeft geleid, wil mevrouw Boen graag rechtzetten. Het één heeft gevolgen
gehad voor het andere en schijnbaar onoplosbare onderlinge conflicten
hebben geleid tot het benaderen van mevrouw Patricia Tjiook als
vervangende voorzitter.
Graag wil mevrouw Boen dat er een woord van dank wordt opgenomen in
het jaarverslag aan de heer D.S.Tan en ook zijn echtgenote en wijst er
tenslotte op dat bij de secties Mah Jong en Tai Ji, er al jaren plezierig en
ontspannen met elkaar is omgegaan. Zo kan het ook.
De heer Jean-Louis Jansen merkt op dat bij mutaties bij een sectie, financiën
vaak een rol spelen. Het verslag doet ten onrechte geen melding van de
perikelen. Dit wordt genoteerd en zal worden toegevoegd.
- p. 13 ad Jaarverslag 2014 Golf
De ALV bedankt de heren Liem Bian Tie en Liem Bian Hong nogmaals voor
zijn inzet en betrokkenheid bij deze sectie.
Het algemene jaarverslag en die van de secties wordt hierna goedgekeurd.
Ad 6. Financieel jaarverslag 2014 penningmeester
- De heer Jean-Louis Jansen merkt op dat op p.17 onder punt II staat vermeld:
Staat van Baten en Lasten en begroting 2015. Op p.19 is geen begroting te zien
voor de post Clubmiddag/Zaalhuur?
Penningmeester mevrouw Mayke Soeselonadi antwoordt, dat het gewoon
vergeten is als post op te nemen. Het gaat om een bedrag van ongeveer
€1.700,-. De totaaltelling klopt dus niet.
- Er wordt gevraagd een toelichting te geven op de toename van het negatieve
resultaat bij Tai Ji zoals te zien op p.21. Dat is van -/-€372 in 2013, toegenomen
tot -/-€3.139,-. Mevrouw Sally Tee geeft aan dat er de afgelopen jaren verlies is
geleden door het dalende aantal leden. Er is daarom besloten de sectie op te
heffen. De afsluiting heeft plaatsgevonden met een etentje en cadeaus voor de
leraren die jarenlang de Tai Ji en Qi Gong lessen voor de vereniging hebben
verzorgd. In totaal bedroeg dat €1.200,-.
Mevrouw Hing Teng vraagt of dat tekort is bijgepast door de hoofdkas? Het
antwoord is ontkennend, mevrouw Sally Tee verwijst hiervoor naar het positieve
ING saldo van €108,- bij de liquide middelen op p.20.
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Ad 6A Lening Sectie Bridge
Mevrouw Patricia Tjiook geeft aan verwonderd te zijn over de reactie van mevrouw
Yve Boen met betrekking tot het afscheid van de heer Tan Djoen Swan. Afgelopen
december is hij door de sectie bridge namelijk wel bedankt met bloemen en een
envelop.
Als huidige voorzitter geeft mevrouw Tjiook een schets van de afgelopen perikelen.
De aanschaf van de bridgemates is gebeurd zonder overleg met de leden van de
sectie en er was geen reservering voor de lening opgebouwd. De gang van zaken
was altijd, dat de heer Tan als voorzitter verslag deed aan het hoofdbestuur en
verantwoording aflegde aan de leden.
De heer Tan Djoen Swan geeft aan dat gewoonlijk inderdaad aan het begin van het
seizoen een bijeenkomst plaatsvond, waarin alles werd besproken. Door de
perikelen rond de heer Bob Oei is dat niet gebeurd en de heer Tan erkent dat dat
eigenlijk wel had moeten gebeuren. De gedachte was dat een reservering voor de
aanschaf van de bridgemates niet nodig was omdat het van de lopende rekening
kon worden betaald: er waren veel leden en genoeg kas. De lening had kunnen
worden afgelost.
Mevrouw Tjiook geeft aan dat de reservering vooraf had moeten plaatsvinden, door
afschrijvingen van het oude materiaal. Reserveringen moeten niet voor de
toekomst worden gemaakt en daarmee pas na een aanschaf. Omdat daarnaast de
heer Tan Djoen Swan eind 2013 terug trad, moest er ook een externe
wedstrijdleider worden aangetrokken hetgeen voor lastenverzwaring leidde.
De stand van zaken d.d. de ALV van 2015 is dat er een terugloop is van het aantal
leden tot 60 (van 90 in 2013 en 67 in 2014), de kosten zijn gestegen door vooral
een hogere huur en de aflossing van de lening, maar dat er toch een positief saldo
is behaald. Voor 2015 is de begroting negatief en zal een verhoging van de
contributie worden ingesteld. Hopelijk zal het ledenaantal ook weer aantrekken,
maar de situatie blijft zorgelijk. Het sectiebestuur wil daarom een verzoek om
steun voorleggen aan de ALV.
- optie 1: indirecte kwijtschelding over 2 jaar waarbij 50% van de contributie
aan de vereniging naar de sectie teruggaat.
- optie 2: de beslissing over de lening wordt uitgesteld tot ultimo 2016.
De bridgesectie ondersteunt optie 1.
Na een toelichting en verzekering van het bestuur van vereniging dat er daarmee
niet getornd wordt aan het eigen vermogen van De Vriendschap wordt er tot
stemming overgegaan. De ALV stemt in met optie 1.
Ad 7. Verslag 2014 van de Kascommissie
Het verslag van de kascommissie wordt geaccordeerd.
Ad 8. Goedkeuring van de jaarstukken 2014 en decharge van het bestuur
De ALV keurt de jaarstukken 2014 goed en verleent het bestuur decharge.
Ad 9. John Jacobs – kandidaat voorzitter stelt zich voor
Zijn introductie in de Nieuwsbrief, breidt de heer John Jacobs met een aantal
(speer-)punten uit, vooraf gegaan door een groet en een woord van dank aan de
heer Liem Bian Hong die als ex-voorzitter van Inisiatip de kandidaatstelling is
komen bijwonen.
- Ken ik De Vriendschap?
- Waarom kandidaatstelling?
- Contributiecorrectie (per 1 januari 2016 verhogen, hoogte in overleg met de
ALV te bepalen)
- Verjonging van de vereniging
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- Clubmiddagen / lezingen
De heer Jacobs geeft aan de hand van deze onderwerpen aan hoe hij naar De
Vriendschap kijkt, wat zijn band is met de verenging en haar leden en welke zaken
hij graag wilt aanpakken onder zijn voorzitterschap, waarbij hij de
contributieverhoging als voorwaardestellend aanmerkt. Hij concludeert vervolgens:
“Maar indien u mij ‘benoemt’ dan verbind ik mij duidelijker en persoonlijker dan
voorheen aan uw vereniging en u verbindt zich aan mij met evenveel loyaliteit als
ik aan de vereniging. Liefde kan niet van één kant komen dat weet u denk ik beter
dan ik. En ik zal u daar zeker op aanspreken.”
Ad 10. Benoeming van nieuwe voorzitter
De ALV gaat akkoord met de benoeming van de heer John Jacobs als nieuwe
voorzitter van De Vriendschap.
De heer Jo Siok Tjoan spreekt aansluitend zijn complimenten uit naar de scheidend
voorzitter de heer Tan King-Han, de voormalige penningmeester mevrouw Tan
Kiem Sian en de nog steeds voortdurende inzet van secretaris mevrouw Elly Ang.
Ad 11. Samenstelling bestuur en (her-)benoeming overige bestuursleden
Mevrouw Elly Ang en mevrouw Mayke Soeselonadi worden als secretaris
respectievelijk penningmeester met instemming herbenoemd om samen met de
nieuwe voorzitter de heer John Jacobs het bestuur te vormen. Mevrouw Sally Tee
zal als commissielid het bestuur blijven ondersteunen.
Ad 12. Afscheid scheidend voorzitter
De heer Jacobs bedankt zijn voorganger de heer Tan King-Han voor het
voorzitterschap van tien jaren lang. Hij spreekt zijn waardering uit voor het feit dat
heer Tan altijd open stond voor (de immer aanwezige) kritische opmerkingen en
suggesties vanuit de vereniging en niet pronkte met andermans veren, maar op
eigen wijze zich bijzonder heeft ingezet. Namens de vereniging overhandigt de heer
Jacobs cadeaus en sluit af met met “Adieu mein grosser Garde offizier, adieu adieu
…..”
Ad 13. Vaststellen begroting 2015 en contributie 2015
De begroting over 2015 wordt goedgekeurd. Het voorstel om per januari 2016 de
contributie aan te passen naar €15,- per persoon en daarmee pro rato €30,- per
echtpaar, wordt eveneens aangenomen.
Ad 14. Benoeming kascommissie 2015
Met dank worden de heren Gan Kay Sian en Ong Hwie Yang respectievelijk
herbenoemd en benoemd voor de kascommissie.
Ad 15. Rondvraag
- De heer The Kwan Young bedankt de heer John Jacobs dat hij het
voorzitterschap wilt oppakken en spreekt zijn waardering uit voor de inzet
van de heer Tan King-Han als voorzitter in de afgelopen tien jaar van de
vereniging.
- De heer Tan King-Han vertelt dat mevrouw Tan Ing Lwan de nieuwe
redacteur is van de Nieuwsbrief. Mevrouw Elly Ang blijft bij de redactie
ondersteunen.
Ad 16. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16.45 uur.
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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 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. 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.
In 2015 mag de vereniging zich verheugen in een ledenaantal van ruim 420
personen.
Hoewel het ledenaantal stabiel blijft doordat er nieuwe leden bijkomen van o.a.
Bridge, Biljart en de Line dance, zijn er enkele leden van ons uitgeschreven, door
overlijden van partner, ziekte en verhuizing naar verzorgingshuizen. De leden
bestaan uit personen die veelal van Peranakan Chinese afkomst zijn, of zich op
welke manier dan ook verbonden voelen met Indonesië, China en/of Indische
Nederlanders en ook Nederlanders. Door de Bridge, Biljart en Line-dance hebben
wij vrij veel Nederlandse leden in onze vereniging.
De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee-wekelijkse)
sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a.:
Bibliotheek: wordt beheerd door één van onze leden thuis;
Mahjong: 2e en 4e Vrijdag van de maand;
Bridge : 1e en 3e Vrijdag van de maand;
Golf
: 1x per jaar tezamen met Zustervereniging Inisiatip;
Biljart
: iedere Dinsdag van de maand;
Line-dance: iedere Donderdag- en Vrijdagavond van de maand.
Commissie Reizen: tracht ieder jaar weer een reis te organiseren.
Begin 2014 zijn wij begonnen in de nieuwe locatie “Pluspunt” en hebben het aantal
clubmiddagen verminderd met 7 zaterdagen, doordat op sommige clubmiddagen
het aantal bezoekers heel gering was, wegens activiteiten elders of activiteiten van
andere zusterverenigingen op dezelfde dag en tijdstip.
De clubmiddag werd vooral georganiseerd rond een lezing of presentatie. Op deze
wijze wordt invulling gegeven aan de wens een ontmoetingsplaats te creëren voor
jong en oud.
Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het
bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten.
Zonder vrijwilligers zouden bovenstaande clubactiviteiten niet kunnen plaatsvinden!
Elly Ang

Jaarverslagen Commissies
Bibliotheek

De volgende boeken zijn in 2015 aangeschaft voor de Bibliotheek van De Vriendschap
Culture Cuisine Cooking
Maja’s Nachtlied
China en Europa
Kiong Hoo Djie
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Bridge Vrijdag
Het ledenbestand van de sectie bridge bedraagt 60 leden. Twee leden hebben
hun lidmaatschap opgezegd, vijf leden hebben zich bij de sectie bridge aangemeld
voor een lidmaatschap.
De contributie moest verhoogd worden en bedraagt nu € 55 per jaar.
De slotdrive werd op 19 juni 2015 gehouden en werd afgesloten met een diner in
Restaurant “Cuisine Saphire “ te Amstelveen. Het was een gezellige afsluiting, we
hebben heerlijk gegeten. Helaas heeft het restaurant eind juni 2015 haar deuren
gesloten.
Het bridgeweekend, dat gehouden werd van 14 tot 17 augustus in Berg en Dal,
was erg gezellig. De omgeving van Berg en Dal is heel mooi, Nijmegen is een
prettige stad en goed bereikbaar vanuit Berg en Dal. Het is altijd prettig om elkaar
in een andere omgeving te ontmoeten .
Op 18 december 2015 werd de jaarlijkse Kerstdrive gehouden. De sfeer was
prettig en geanimeerd. De drive werd afgesloten met een borrel. Tijdens de borrel
werd de uitslag van de drive bekend gemaakt, en voor iedereen was er een
cadeautje.
Dit jaar werden Han Bouwens en Tine de Vink voor de tweede achtereenvolgende
keer clubkampioen 2015. Hun namen worden binnenkort bij de beker
toegevoegd.
Ineke Ompi
secretaris sectie bridge
Catering
De cateringscommissie draait in 2015 zoals verwacht goed, zeker tijdens het
muziekuurtje. Ook bij de andere clubmiddagen zijn de resultaten zoals verwacht nl.
in de positieve cijfers. Een tegenvaller was de maand juni daar de datum van de
clubmiddag samen viel met GKIN bazaar te Amstelveen. Het aantal bezoekers van
de clubmiddagen variëert niet al te veel; hopelijk dat in 2016 meer leden en nietleden komen daar onze voorzitter een ander programma bij de clubmiddagen wil
invoeren, vernieuwend, leuker en gezelliger voor alle aanwezigen.
Line-dance
De sectie Line-dance bestaat nu ruim 9 jaar. Wij zijn in het najaar van 2006
begonnen met de Line-dance. Wij waren met 1 groep begonnen op de
donderdagavond, en zijn nu uitgegroeid naar 2 groepen, met de vrijdagavond erbij,
wat eerst voor de allereerste beginners was.
Het is jammer dat het ledenaantal op donderdagavond is gedaald, enkele
deelneemsters wonen verder weg, en om iedere week ’s avonds naar Amstelveen
te rijden, wordt het toch te zwaar en haken ze af! Maar degenen die wel komen
vinden het nog steeds erg leuk. 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 wijksteunpunt Pluspunt.
In september 2015 heeft de Donderdagavond groep een paar nieuwe
deelneemsters erbij gekregen om te proberen of zij bij ons leuk vinden.
Gelukkig vonden zij het bij ons zo gezellig, dat zij in de toekomst bij ons
zullen blijven dansen!
De Line-dance groep op vrijdagavond – beginners (intussen half-gevorderden) en
gevorderden - dansen in de kleine zaal en mogen 2x in de maand ook in de grote
zaal dansen.
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De Vrijdagavond groep is zo groot geworden dat deze in 2-en gesplitst moest
worden: 19.00 – 22.00 uur en 20.00 – 23.00 uur.
Hier worden wij ook begeleid door onze enthousiaste lerares Coby Damen, die veel
geduld heeft met de beginners. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze
nieuwelingen en iets gevorderden. De vrijdagavond is gesplitst in 2-en naar het
niveau van de deelnemers(sters). Hier zijn wat jongere maar ook oudere
deelnemers(sters), zowel dames als heren, die net zo enthousiast proberen hun
best te doen met line-dance.
Omdat de Vrijdagavond met zo veel deelnemers(sters) in de kleine zaal moet
dansen, hebben wij geprobeerd om een beginnersgroep op Donderdagavond te
plaatsen, wat helaas niet is gelukt!
Om de kosten van onze club te spekken, hebben wij één keer in de maand,
meestal de laatste donderdag van de maand, een maaltijd en snacks in de
verkoop, en de winst gaat natuurlijk naar onze line-dance clubkassa.
Kien/Ingkie/Elly
Mahyong
In 2015 is het ledenaantal van onze sectie aardig gegroeid! Op dit moment wordt
er met 8 tot 9 tafels gespeeld.
Het is leuk dat nu de kinderen/schoonkinderen van oud-mahjongleden zich hebben
aangemeld! In een gezellige sfeer is mahjong gespeeld op diverse niveaus.
Beginnelingen kregen mahjongles van gevorderde leden of guru's. In de pauzes
werd als altijd genoten van diverse Indonesische snacks.
Aan het einde van het seizoen, voor de zomervakantie, heeft de mahjongsectie een
uitstapje met een tourbus naar Rotterdam gemaakt. Na een succesvol bezoek aan
de nieuwe Markthal werd ook nog een rondvaart in de haven georganiseerd. Ter
afsluiting was een heerlijk diner geregeld in het bekende restaurant Tai Wu.
Tevreden en voldaan ging iedereen huiswaarts.
Grace Halim

Reizen
De afgelopen jaren is het organiseren van reizen een moeizaam proces gebleken in
onze vereniging. Zelfs voor kostprijsreizen is er onvoldoende belangstelling. Het
laatste aanbod van de KOREAREIS is daar een voorbeeld van. Net zo moeilijk is het
trekken van conclusies. Wil men niet (meer) in verenigingsverband reizen? Hebben
wij nu een leeftijd bereikt om geen grote reizen meer te maken? Kunnen we de
commissie niet liever opheffen? Het genereert aardig wat werk om een reisaanbod
te doen en als achteraf blijkt dat uitsluitend lege dozen verplaatst zijn, is dat
frustrerend. Voor de zomer zullen we een Chinareis aanbieden en voor oktober een
reis naar Japan. Eens kijken of dit aanbod aanslaat.
Roy Ho Ten Soeng
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Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 van de
Penningmeester
Aan de hand van de Balans van 2014 en het aan mij uitgereikt Financieel
Jaaroverzicht van elk van de secties is de Balans van de Vereniging De
Vriendschap opgemaakt.
De posten genoemd in het aan mij uitgereikt Financieel Overzicht 2015 –
per sectie -, vindt u als samengestelde posten terug in de Balans en de
Staat van Baten en Lasten 2015.
Uit overzichtelijk oogpunt is ervoor gekozen om de posten niet individueel te
benoemen, maar als één post – sectie-specifieke kosten in de balans en
staat van baten en lasten – te groeperen.
De specifieke posten kunnen bij mij ter inzage worden opgevraagd.
De opstelling van de balans en de staat van baten en lasten over 2015 en
de begroting van 2016 verschilt ten opzichte van de voorgaande jaren. Daar
waar het vermogen van de secties altijd werd geïntegreerd in het totale
vermogen van de Vereniging, is dit voor de opstelling van de balans van het
afgelopen jaar en de begroting van dit jaar van elkaar gescheiden.
Het bestuur is van mening dat hierdoor een juiste weergave wordt gegeven
van het werkelijk zuiver eigen vermogen van de Vereniging.
Dit werkelijk zuiver eigen vermogen van de vereniging treft u op de balans
onder het kopje Bestuur.
In de Nieuwsbrief van Maart 2016 treft u de balans van de vereniging de
“Vriendschap” per 31 december 2015 alsmede de geconsolideerde staat van
baten en lasten 2015 en de begroting 2016.
Ten slotte dank ik de heren Paul Gan Kay Sian en Ong Hwie Yang voor hun
taak in de Kascommissie.
Mayke Soeselonadi
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I) BALANS van Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 2015

ACTIVA
Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
Nog te ontvangen posten
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
Nog te ontvangen rente
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
Bibliotheek
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
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2015

2014

250
0
250

373
192
565

1112
0
0
0
76
0
1036

1000
0
0
0
0
0
1000

422
0
0
0
0
0
422

220
0
0
0
0
0
220

0
0
0
0
0
0
0

223
0
0
0
0
0
223

280
0
0
0
0
0
280

0
0
0
0
0
0
0

1814

1443

Liquide Middelen
Bank
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
Kas
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

TOTAAL ACTIVA

14

17112
0
0
7346
0
0
9766

15259
0
0
5225
0
0
10034

7020
835
10
352
3984
1239
601

10457
802
2091
147
4340
2476
601

24132

25716

26196

27724

PASSIVA

2015

2014

611
0
535
76
0
0
0

1000
0
1000
0
0
0
0

1482
0
0
1050
0
0
432

219
0
0
0
0
0
219

2093

1219

Vermogen
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

24103
835
-525
6572
4060
1239
11923

26505
802
1091
5372
4340
2476
12424

TOTAAL PASSIVA

26196

27724

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
Vooruitontvangen posten (contributie 2016)
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur
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II) STAAT van BATEN en LASTEN - Geconsolideerd
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MACHTIGING ALV 2016
Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging De
Vriendschap op 19 maart 2016 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 19 maart 2016 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 14 maart 2016 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 19 maart 2016 zelf aan de zaal
laten afgeven door een ander lid.
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