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 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. 2018-2: 10 mei 2018
 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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CONTRIBUTIE 2018
Als u uw contributie voor 2018 nog niet heeft betaald,
verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen.
Leden die een Machtiging tot Automatisch Incasso hebben afgegeven,
hoeven niets te doen. Uw contributie voor 2018 wordt deze maand
geïncasseerd.

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.
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Clubmiddag Zaterdag 10 maart

Sego Bancakan en lagu-lagu tempo doeloe
Op deze zaterdagmiddag laten we herinneringen aan vervlogen tijden doen herleven.
We houden een Selamatan, dat betekent Dankzegging en wordt gedaan bij vele gelegenheden
waarvoor je dankbaar bent, zoals het huis dat afgebouwd is, een baby die geboren is of 40 dagen
na een sterfgeval en nog vele gelegenheden. Dit wordt gevierd met een gezamenlijke rijstmaaltijd
met specifieke gerechten die erbij horen.
Lian Kang gaat het met heel veel zorg en plezier voor ons koken: Sego Bancakan.
Het wordt op speciale wijze geserveerd, heel
mooi opgediend met bananenbladeren op de
tafels, rijst en de gerechten eromheen in mooie
kleuren en geuren. Gezamenlijk gaan we de
gerechten aan tafel nuttigen, op traditionele wijze
dus, met de hand het voedsel tot je nemen. Dit
geeft een speciale band met elkaar en met het
voedsel, en geeft weer waarvoor je hier met
elkaar dank aan het zeggen bent.

Zoals gezellig samen dankbaar zijn voor onze vereniging dat al zolang gezelligheid biedt. Graag
nodigen wij jullie uit om verhalen over Selamatan’s die jullie hebben meegemaakt tijdens het eten
te delen met elkaar, zodat de traditie herleeft. Ondertussen horen we op de achtergrond populaire
Lagu-lagu, Indonesische liedjes en muziek van vroeger.
Na het eten is er de gelegenheid om samen te zingen, onder muzikale begeleiding. Neem je gitaar,
ukulele, fluit, keyboard of anders mee. Oude liedjes als Potong bebek, Bengawan solo, Ayo mama
.. passeren de revue. Hoop dat jullie uit volle borst meezingen. Tekst wordt uitgedeeld.
We hebben tussendoor ook nog een nagerecht en wellicht wil iemand ons
vermaken met verhalen uit de oude doos (ala tante Lien), indische moppen of
een lied zingen. Ingebrachte initiatieven om elkaar te entertainen zijn welkom.
Als jullie zin hebben kunnen jullie je batik blouse of kebaya tevoorschijn halen.
Het is verstandig om geen lange en wijde mouwen te dragen.

Hoop dat we een gezellige middag kunnen beleven en ons even ‘thuis’ als vanouds wanen.
Natuurlijk is iedereen welkom, om mee te maken hoe wij de sfeer van vroeger beleven.
Voor deze middag vragen wij een bijdrage van 14,50 euro (introducee 17,50 euro), koffie en thee
gratis. Frisdrank, wijn of bier tegen buurthuis prijzen te koop.
Het aantal maaltijden is beperkt, wees er snel bij.
Graag aanmelden bij Hing Teng via hhteng@telfort.nl of 062266 0108. Ook te bellen voor
inlichtingen en suggesties.
Het benodigde bedrag graag vóór 6 maart, ovv ‘Sego’ en het aantal personen, overmaken op IBAN
NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.

Zaal open om 14 uur. We verzoeken iedereen uiterlijk om 14.15 aanwezig te zijn,
waarna we om 14.30 aan tafel gaan. De middag duurt tot ongeveer 17.30 uur.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste leden,
Alhoewel het jaar 2018 net begonnen is, begin ik dit voorwoord met een korte
terugblik naar 13 januari jl. waarin wij het nieuwe jaar hebben ingeluid met ons
traditionele muziekuurtje. Dankzij Yulan Tjoa was het weer een fantastische
middag.
Ik, en denk ook u, heb genoten van de jonge musici, die met veel plezier en
passie hun instrumenten en zang lieten klinken en ons meenamen op hun
muzikale reis.
Nogmaals dank Yulan en tot volgend jaar januari 2019.
Nu vooruit kijkend naar de komende tijd wil ik het volgende onder uw aandacht
brengen.
De Algemene Ledenvergadering
Traditioneel wordt de ALV in de 2E helft van de maand maart gehouden. Dit jaar
hebben Elly en ondergetekende besloten dit om agenda technische redenen te
houden op 7 april a.s.
Penningmeester
Op de laatste ALV is besloten dat alle leden van de Vereniging hun uiterste best
zouden doen om een penningmeester te vinden voor de vereniging. Klaarblijkelijk
is u dat niet gelukt, daar er op dit moment van schrijven geen kandidaten door u
zijn voorgedragen voor genoemde functie.
Kascommissie
De heren Ong Hwie Yang en Gan Kay Sian hebben op 15 januari jl. hun functie als
leden van de Kascommissie neergelegd. Dit is ons op 15 januari jl.per brief
medegedeeld.
Op pagina 6 van deze Nieuwsbrief kunt u de brief met redenen omkleed lezen.
Wel of geen penningmeester, Elly Ang en ondergetekende gaan gewoon rustig
door met onze vereniging de Vriendschap, uiteraard met goedkeuring van alle
leden op de ALV van 7 april a.s.
Tot dan,
John Jacobs
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Symposium Inspiratiedag Westerse Zorg & Oosterse Tradities
21 april 2018

De autochtone Nederlandse samenleving heeft zich in de afgelopen decennia meer en
meer ontwikkeld naar een multiculturele samenleving. Langzamerhand worden ook de
niet-westerse tradities opgenomen in de Nederlandse ouderenzorg. Toch hebben de
jongere niet-westerse generatie en evenmin hun oudere generatie geen idee van hetgeen
het ouder worden betekent, wanneer zij de zorg nodig hebben, die rekening houdt met
tradities en waarden van het land van herkomst. Indien men ermee wordt geconfronteerd
kent men niet de weg bij welke zorgorganisatie men moet zijn.
Het is met die reden dat het bestuur van de Stichting Indonesia Alumni Groep ( afgekort
IAG) en de zorginstelling Stichting Nusantara het initiatief hebben genomen om dit
symposium te verzorgen.
De IAG heeft de knowhow op het gebied van de ouderenzorg, en met name van de
Indonesische cultuur. De zorginstelling Stichting Nusantara heeft de kennis en ervaring op
het gebied van cultuurspecifieke ouderenzorg in Nederland. Beide stichtingen zullen voor
de organisatorische aspecten van het symposium op 21 april a.s. worden ondersteund
door onze vereniging en door een aantal zusterverenigingen.
Dit symposium richt zich vooral op ouderenzorg voor mensen met een Indische
achtergrond en in het bijzonder voor Indonesisch-Chinese ouderen.
Ik attendeer u dan ook graag op dit bijzondere symposium waar u kennis kunt maken met
diverse organisaties en specialisten op het gebied van zorg, zorgbemiddeling, wonen en
welbevinden. Zij informeren u over de stand van zaken in de ouderenzorg, de kosten voor
arrangementen, dagbehandeling, thuiszorg en woonvormen. Op dit symposium kunt u
ook deelnemen aan diverse workshops met als hoofdthema: “ Senang ouder worden “.
Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen aan artsen, medewerkers van de
zorginstelling Stichting Nusantara en de aanwezige bestuursleden van de IAG.
Het symposium wordt gehouden op 21 april 2018.
Locatie: Zalencentrum A4
Adres en plaats: Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp
Tijd: van 10.30 uur tot 17.00 uur (deuren open om 9.30 uur)
De toegangsprijs voor deze dag bedraagt € 15 per persoon, inclusief een lunch en
Indische hapjes.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij het zalencomplex.
Indien u zich aanmeldt kunt u de toegangsprijs van € 15 per persoon storten op:
ING-Bank IBAN : NL85INGB0006077092, t.n.v. de Vriendschap Amstelveen en onder
vermelding van : Symposium Inspiratiedag Westerse Zorg en Oosterse tradities.
Leden van de Vriendschap kunnen zich voor dit symposium aanmelden bij :
Elly Ang
per email : elly.ang@casema.nl // per telefoon 06 51354574
John Jacobs per email : jejacobs@upcmail.nl // per telefoon 06 53690696
Ik zou zeggen gewoon aanmelden al is het maar uit nieuwsgierigheid,
John Jacobs
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Reis naar Indonesië (Sumatra, Java, Bali)
21 juli-14 augustus 2018
Reissom all in €2680, ****hotels en veel extra’s én bezoek Taman Mini
Indonesia
Eenpersoonskamertoeslag vanaf € 499
Er kunnen 30 personen mee! Wie eerst komt eerst maalt!
ANVR / SGR GARANTIE

01 Amsterdam – Medan (Sumatra)

- 21 juli

02 Aankomst Medan

- 22 juli

03 Medan - Bukit Lawang

- 23 juli

04 Bukit Lawang - Medan – Berastagi

- 24 juli

05 Berastagi - Samosir Island

- 25 juli

06 Samosir Island

- 26 juli

07 Samosir Island – Sipirok

- 27 juli

08 Sipirok – Bukittinggi

- 28 juli

09 Bukittinggi

- 29 juli

10 Bukittinggi - Padang - Jakarta (Java)

- 30 juli

11 Jakarta - Bogor – Bandung

- 31 juli

12 Bandung

- 01 augustus

13 Bandung – Jogjakarta

- 02 augustus

14 Jogjakarta & Borobudur

- 03 augustus

15 Jogjakarta & Prambanan Tempels

- 04 augustus

16 Jogjakarta – Malang

- 05 augustus

17 Malang

- 06 augustus

18 Malang - Bromo Vulkaan – Kalibaru

- 07 augustus

19 Kalibaru – Lovina

- 08 augustus

20 Lovina - Ubud – Sanur

- 09 augustus

21 Sanur

- 10 en 11 augustus

23 Sanur - Denpasar – Amsterdam

- 12 augustus

24 Aankomst in Amsterdam

Inclusief:
EEN INFORMATIEBIJEENKOMST VÓÓR AANVANG VAN DE REIS
Maar bovendien nog:
Intercontinentale vluchten
Luchthaventaxen en heffingen, brandstofheffing, en veiligheidstoeslagen
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Binnenlandse vlucht Padang – Jakarta. Bezoek Taman Mini
ALLE ENTREEKOSTEN

Rondreis per comfortabele airco touringcar (afmeting is afhankelijk van
groepsgrootte)
Nederlandssprekende reisleider van dag 1 t/m 24. Reisgids op Sumatra en Java
Nederlandssprekende vertegenwoordiging op Bali
Overnachtingen in goed verzorgde middenklasse accommodaties
Iedere dag ontbijt, 14 lunches op Sumatra en Java. en 1x diner
Stadstour Medan*
Bezoek aan traditionele Batak dorpen*
Verblijf dicht bij het orang oetan reservaat van Sumatra*
Bezoek aan de Sipisopiso Waterval*
Logeren op Samosir Island, aan het prachtige Tobameer
Stop bij het evenaar monument van Bonjol *
Bezoek aan Bukittinggi, de culturele hoofdstad van Centraal Sumatra*
Stadstour Jakarta met bezoek aan het National Museum, de Sunda Kelapa
haven en Old Batavia*
Bezoek Botanische Tuinen van Bogor*
Bezoek aan de Ciater hooglanden, theeplantages*
Bezoek aan lokaal theefabriekje*
Stadswandeling Bandung*
Schitterende treinreis langs de rijstvelden op Java
Stadstour Jogjakarta met becak tour*
Bezoek aan de Borobudur Tempel*
Bezoek aan de Prambanan Tempels*
Wandeling door de oude stad van Malang
Bezoek aan een prachtige koloniale plantage op Oost-Java*
Bijzondere wandeling door de rijstvelden van Bali
Bezoek aan de Gitgit Watervallen*
Stadswandeling door Ubud
Verblijf in een mooi kleinschalig, sfeervol resort in Sanur, Bali
Exclusief
Overige maaltijden
Fooien voor de plaatselijke reisgids en chauffeurs
Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking
GEEN Reserveringskosten
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Foto’s Muziekuurtje 2018
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Met dank aan Ingkie The
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Prikbord
Symposium Cultuurspecifieke Ouderenzorg (21 april 2018)
Stichting Nusantara zorg en IAG (Indonesia Alumni Group) en een aantal
zusterverenigingen zijn momenteel in overleg over een Cultuurspecifieke
Ouderenzorg, te houden op Zaterdag 21 april 2018.
Doel is om mensen met een Indische–Chinese achtergrond te informeren over de
mogelijkheden die er vandaag de dag zijn op het gebied van aansprekende
huisvesting, al dan niet inclusief een bepaalde vorm van zorg, en over praktische
zaken die u tegenkomt in uw zoektocht hiernaar, of dat nu voor uzelf is of voor
een familielid. Voor meer informatie zie pag. 7 van deze Nieuwsbrief.

CIHC Publieksdag (28 juni 2018)
De vierde publieksdag van het CIHC vindt plaats op 28 juni in Leiden.
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: info@cihc.nl; patricia.tjiook.liem@gmail.com; www.cihc.nl
Facebook: https://www.facebook.com/ChineseIndonesianHeritageCenter

NIEUWS UIT DE SECTIES
LINE DANCE
Rooster – Januari/Juni 2018
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek, o.l.v. Coby Damen
leert u diverse passen en nieuwe dansen!
- elke DONDERDAGAVOND - van 4 januari t/m 28 juni 2018Beginners - van 19.00 – 21.00 uur
Gevorderden en vergevorderden– van 19.00 tot 22.00 uur
- elke VRIJDAGAVOND – van 5 januari t/m 28 juni 2018
Beginners/gevorderen - van 19.00 uur tot 22.00 uur
Vergevorderden - 20.00 – 23.00 uur
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Op 27 april 2018 – Koningsdag )
4 mei 2018 – Dodenherdenking )
10 mei 2018 – Hemelvaartsdag ) zijn er geen lessen !!
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. 0651354574
Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur!
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
Kien, Ingkie en Elly

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 tot eind 2018:
9 en 23 februari
9 en 23 maart
13 en – ( 27 april - GEEN MAHYONG – koningsdag)
11 en 25 mei
8 en 22 juni
14 en 28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
14 december
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
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Bibliotheek
Sectie Biljart
Sectie Bridge Vrijdag

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Cateringcommissie
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
E-mail: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 – 0651354574
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. 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)
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SECTIES: PROGRAMMA - LOCATIES - CONTACTGEGEVENS

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
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
LINE DANCE
Rooster – Januari/Juni 2018LINE - 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!!!
Elke DONDERDAGAVOND - van 4 januari t/m 28 juni 2018BEGINNERS - van 19.00 – 21.00 uur GEVORDERDEN EN VERGEVORDERDEN – van 19.00 tot 22.00 uur –
Elke VRIJDAGAVOND – van 5 januari t/m 28 juni 2018 BEGINNERS/GEVORDERDEN - van 19.00 uur tot 22.00 uur –
VER GEVORDERDEN - 20.00 – 23.00 uur Op 27 april 2018 , 4 mei 2018 en 10 mei 2018 zijn er geen lessen !!
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. 020 – 4417566
Er zijn nog plaatsen voor beginners op Donderdagavond om 19.00 uur!!

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
16

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

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.
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

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 2018 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 de betaling te zorgen.
Datum:
Handtekening:

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,
tel. 020-4417566, email: 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
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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
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 2018
Clubmiddag zaterdag 10 maart – Sego Bancakan en lagu – lagu
tempo doeloe
Algemene ledenvergadering zaterdag 7 april
Clubmiddag zaterdag 9 juni ( aan de invulling wordt gewerkt)
Clubmiddag zaterdag 8 september
Clubmiddag zaterdag 10 november
Clubmiddag zaterdag 8 december POTLUCK

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