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Aan:

SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
: Dhr Han Sing Liem, Tel: 31610579961: hansingliem@yahoo.com
Vice-voorzitter : Dhr.Oman Pao-Han Tan, Tel.31653417798:
pthanoman@gmail.com
Secretaris
: Mw. Elly Ang, Tel. 020-4417566: elly.ang@casema.nl
e
1 Penningmeester
: Dhr.Sim Tjiang Lie, Tel.31644844162: stlie@ziggo.nl
e
2 Penningmeester
: Dhr.Fred Oei, Tel.31621865589: fredoei@yahoo.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: 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. 2020-2: 15 april 2020
 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana
12
Clubmiddagen




Voor exacte data zie agenda op de laatste/achterkant van de
Nieuwsbrief.
Aanvang meestal 14.00 uur, de zaal is dan open vanaf 13.30 uur.
Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.

Catering
Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en met de zondag vóór de
clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten informeren over de te verkrijgen
maaltijd en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te bestellen bij Elly Ang (020-441
7566) of Susan Tjin (020-695 8322).
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INHOUDSOPGAVE
Voorwoord voorzitter

P 4

Programma Clubmiddag op zaterdag 28 maart
Contributie 2020 & Visie penningmeesters

P 5

Aankondiging Lustrumfeest 26 september 2020
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Nieuws uit de secties

P 7, 8

Overzicht secties en commissies
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Inschrijfformulier & Machtiging automatische incasso

P 10, 11

Activiteiten agenda
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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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VOORWOORD VOORZITTER

Beste Vrienden, leden van "de Vriendschap ",
Namens het nieuwe Bestuur wil ik U allen Gelukkig Nieuwjaar toewensen en een
Gezond en Gezegend 2020 .
Wij hebben er heel veel zin in en zullen ons best doen er iets van te maken.
Wij willen bij deze een ieder die zich in het voorgaande jaar belangeloos op welke
manier dan ook voor de vereniging heeft ingezet hartelijk danken.
Dit jaar gaan wij het 30 jarig bestaan van de Vriendschap vieren en het lustrum
feest zal op zaterdag 26 september 2020 worden gehouden. Elders in deze
nieuwsbrief treft U nadere informatie hierover .
Tot slot wil ik leden en familie van leden die ons vorig jaar zijn ontvallen gedenken.
Met vriendelijke groet,
Han Sing Liem
voorzitter

CLUBMIDDAG, zaterdag 28 maart
Lezing over slaap apneu
Kok Tjiang Njo, internist, zal een voorlichting geven over obstructieve slaap apneu.
Wellicht hebben leden of hun familie obstructieve slaap apneu.
Neem in dit geval het apparaat mee, dan kan na het algemeen vragen
uurtje worden ingegaan op het onderhoud van het apparaat.
Verslag over de ‘Baba & Nyonya Convention’
Ing Lwan Taga-Tan vertelt over de jaarlijkse Baba & Nyonya Convention van de
peranakan verenigingen in Zuidoost-Azië. In 2019 vond de Convention plaats in
Malakka, Maleisië met als thema ‘Chrita Dhulukala … Memories that shaped us’.
Het is een feestelijk evenement, met nadruk op het maken en verstevigen van
vriendschapsbanden, maar heeft ook ten doel de rijke peranakan cultuur te
behouden en aan de volgende generatie door te geven. 600 Gasten uit Australië,
Thailand, Indonesië en Maleisië namen deel aan de Convention.
Verlucht met foto’s.
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MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTERS: CONTRIBUTIE 2020
De contributie voor 2020 blijft gehandhaafd Euro 30,-- per jaar per echtpaar;
Euro 15,-- per jaar per persoon. In de laatste week van Januari 2020/begin
Februari 2020 wordt de contributie voor 2020 geïncasseerd.
Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven hoeven niets
te doen; het bedrag van de contributie wordt van uw rekening afgeboekt. Leden
die geen machtiging hebben afgegeven, kunnen nu nog deze machtiging aan het
secretariaat inzenden.
Bij uw betaling van de contributie bij eigen overboeking gelieve uw volledige adres
te vermelden of veel beter nog: uw lidmaatschap nummer! Voornamelijk: de
families Liem, Oei en Tan!
Uw lidnummer staat op de omslag van ons Nieuwsblad boven uw adres!
Alvast onze dank!
Sim Tjiang Lie
penningmeester
VISIE VAN DE PENNINGMEESTERS
Gezien de benarde financiële situatie van de vereniging, met name het bestuur, zal
het noodzakelijk zijn op diverse posten te moeten worden bezuinigd, o.a.
Muziekuurtje, Bestuurskosten, Representatiekosten waaronder etentjes ,
vergoeding lezingen, cadeau-tjes, Drukwerk Nieuwsbrief, ed.
Met name in de Bestuurskosten, zullen voorlopig voor het jaar 2020 en 2021 , de
onkosten- , reiskosten- , kilometer -vergoedingen , etentjes, e.d. worden
geschrapt.
Betreft de Nieuwsbrief stelt het bestuur voor zoveel als mogelijk het digitaal te
versturen om druk- en verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Deze kosten
drukken zeer zwaar op de uitgaven van het bestuur.
Voor diegenen, die toch de Nieuwsbrief per post toegestuurd willen hebben, gelieve
dit bij de secretaris Elly Ang te melden.
Eind januari 2020 zal de incasso van de contributies 2020 plaats vinden.
Wij werken allen op vrijwillige basis en dus verwacht ook het bestuur een
soortgelijke instelling van de leden.
Met medewerking en steun van alle leden , bestuur en secties, hoopt de vereniging
nog jaren te kunnen voort bestaan in goede harmonie.
Sim Tjiang Lie & Fred Oei
penningmeesters

5

6

NIEUWS UIT DE SECTIES
Biljart
De sectie Biljart speelt op iedere dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur, locatie
Startbaan Tennis en Biljart Centrum, Startbaan 4, 1185 XP Amsterdam.
Helaas kunnen wij nog steeds geen nieuwe leden aannemen gezien de beperkte
aantal tafels die ter beschikking staan.
In de zomer en aan het eind van het jaar houden wij enkele weken een stop.
Contact: tijdelijk Han Sing Liem
e-mail: hansingliem@yahoo.com Tel.31610579961

Line Dance
Line – dance Rooster Januari – April 2020
Wegens verbouwing van PLUSPUNT in 2020, zijn wij genoodzaakt het rooster van
Line – dance lessen van januari tot en met april 2020 aan te passen.
LINE DANCE begint op DONDERDAGAVOND
9 Januari en laatste lesavond is 30 april - tezamen met VRIJDAG avond
VRIJDAGAVOND
Beginnen op 10 januari en laatste avond is 30 april op Donderdag tezamen met
Donderdag avond deelnemers.
Vanwege deze verbouwing zullen de zaalhuur van grote en kleine zaal in 2020
drastisch worden verhoogd.
Wij hebben besloten het lesgeld ad Euro 6,-- per LESAVOND in te voeren!
Wij betalen zaalhuur per dagdeel dus van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Veel te veel mensen betalen Euro 4,--, voor de lessen, hiervan kunnen wij de
zaalhuur niet meer bekostigen.
De lessen beginnen om 19.00 uur en eindigen om 22.00 uur. Zowel voor beginners
als voor gevorderden.
Als je alleen 2 uren wilt dansen, mag je dat zelf bepalen, maar we betalen allemaal
hetzelfde lesgeld Euro 6,-- per avond. Dus Euro 6,-- x 17 lessen is Euro 102,--voor
seizoen jan/april 2020.
Indien je een les mist op je avond, dan mag je het inhalen op een andere
avond, mits de Vrijdagavond in de grote zaal is!
Betaling dient vóór aanvang van de lessen te geschieden, op bankrek.
NL97INGB0002338787 t.n.v. S.K.Lo-Sie en/of H.L.The-Lim te Amsterdam.
Als alles goed gaat zal PLUSPUNT ca. 4 maanden dicht zijn,
De line dance lessen na de vakantie zullen waarschijnlijk in de laatste week van
september 2020 beginnen. Wij zullen jullie tijdig berichten!
Kien/Ingkie/Elly
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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:
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
Mahjong – specifiek
Resterende speeldata eerste helft 2020:
24 januari
14 en 28 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april
8 en 22 mei
12 en 26 juni

Bridge
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
Inlichtingen bij de secretaris bridgesectie:
Ciska Goudsmit, Tel. 0297-764312; email: goudsmit@caiway.nl
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES

Sectie Bibliotheek

dhr. Edwin Liem

Sectie Biljart

dhr. Han Sing Liem

Sectie Bridge

Sectie Line dancing
Sectie Mahyong

Sectie Clubmiddag
Evenementen
Website

Redactie Nieuwsbrief

E-mail: edwin.liem@vancampenliem.com

Tel. 06-10579961
E-mail: hansingliem@yahoo.com
mw. Cisca Goudsmit
Tel. 0297-764312
E-mail: goudsmit@caiway.nl
dhr. Bob Oei
Tel. 020-6464774
E-mail: boboei@khing.com
mw. Ingkie The
Tel. 06 50221980
E-mail : ingkie@gmail.com
mw. Grace Halim
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: grace.halim@kpnmail.nl
mw. Hilly Sie
Tel. 020 – 645 8398
mw. Mayke Soeselonadi
Tel.020-6102894
E-mail: msoeselo@gmail.com
mw. Hing Teng
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
mw. Juul de Moel-Nitisusanta
Tel. 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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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 november 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
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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
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP 2020

28 maart – Clubmiddag
lezing van Kok Tjiang Njo over slaapapneu
verslag van Ing Lwan Taga-Tan over de Baba & Nyonya Convention 2019
2 mei - ALV – Algemene Leden Vergadering
26 september – Lustrumfeest dertigjarig bestaan van De Vriendschap
7 november - Clubmiddag – moet nog worden ingevuld
12 december - POTLUCK

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.00 uur
(zaal open 13.30 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet-leden € 3,00, tenzij anders vermeld

AFZ: VERENIGING DE VRIENDSCHAP
Secretariaat
Mr.Troelstralaan 21
1181 VD AMSTELVEEN
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