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SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter
: Dhr. Han Sing Liem, Tel: 31610579961; hansingliem@yahoo.com
Vice-voorzitter : Dhr. Pao-Han Tan, Tel.31653417798 ; pthanoman@gmail.com
Secretaris
:Mw. Elly Ang,
Tel. 020-4417566; elly.ang@casema.nl
1e Penningmeester :Dhr. Sim Tjiang Lie, Tel.31644844162; tlie@ziggo.nl
2e 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.
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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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INLEIDING VOORZITTER
Beste vriendinnen en vrienden, leden van ‘de Vriendschap’,
Na een lange tijd ‘stilte’ nu weer eens bericht van uw bestuur.
Wij hebben door Covid19 allen een zware en nare tijd meegemaakt en zijn ook nu
nog niet zeker dat de pandemie ten einde is gekomen. Derhalve wil ik de
slachtoffers van het corona virus en die hieraan zijn overleden maar ook de
overledenen ten gevolge van ziekten en ouderdom, gedenken en de nabestaanden
sterkte wensen.
Ikzelf ben, ondanks dat ik tot de hoge risicogroep behoor (leeftijd, hartpatiënt,
hoge bloeddruk, slechte nierfunctie) ternauwernood door het oog van de naald
gekropen, heb ook covid19 infectie opgelopen, en hierbij van alles meegemaakt;
eerst opname in het Spaarne ZH, Haarlem-Zuid, wegens plaatsgebrek na 1 dag
overgeplaatst naar het AMC, op het AMC 1 week beademing gehad, vervolgens 1
week IC en later 1 week ‘gewone’ maar quarantaine afdeling.
Hierna ontslag en voor een week overgeplaatst naar het verzorgings-tehuis
Bornholm te Hoofddorp, nog steeds in quarantaine, voor revalidatie en om verder
aan te sterken. Al die tijd geen bekenden gezien tot de voorlaatste dag: mijn
dochter Noor en schoonzoon Freek vanachter het raam.
In die periode heb ik grote waardering en bewondering gekregen voor de artsen
maar vooral verpleegkundigen die mij zeer professioneel, geduldig en ook
vriendelijk hebben verzorgd. Niet alleen van de afdeling zelf maar ook vrijwilligers
uit andere afdelingen. Geweldig, daar zie je pas dat het vak niet gewoon een baan
is maar een roeping!!
Het is weliswaar een lange inleiding maar ik moest het even kwijt.
Nu ter zake:
- het lustrumfeest gaat niet door, wij kunnen de gestelde maatregelen voor zoveel
mensen niet garanderen.
- ook andere activiteiten zoals de A.L.V., pot luck, worden afgezegd.
- verder kunnen wij helaas geen definitieve planning maken voor dit jaar, het zal
afhangen van de landelijke ontwikkelingen.
Als bestuur vragen wij jullie nog geduld te betrachten en wensen wij iedereen
gezondheid toe. En last but not least, wil ik alle mensen/leden die vrijwillig en
voor niets hun tijd en energie aan verenigings-activiteiten hebben gespendeerd
van harte bedanken.
Namens het voltallig bestuur van de Vriendschap,
Met vriendelijke groet,
Han Sing Liem
Voorzitter
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Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap
datum: 26 oktober 2019
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Aanwezig bestuur:
voorzitter
de heer John Jacobs
secretaris
mevrouw Elly Ang
penningmeester de heer Victor Tandjoeng
(Notulist
mevrouw May Ling Thio)

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen / Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen ALV 30 maart 2019
4. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 door ALV
5. Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur
6. Benoeming kascommissie 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting
Ad 1. Opening door de voorzitter
De vergadering wordt om 13.35 uur door de voorzitter geopend. Er zijn 48 leden
aanwezig en er zijn 12 volmachten afgegeven. Met dit aantal van 60 is het
vereiste quorum van een vertegenwoordiging van minimaal 10% van het totaal
aantal leden (349) behaald.
Ad 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
- De heer Tjin Soey-van den Broek was verhinderd om de ALV bij te wonen en de
verdere stand van zaken rond het woonproject in Amstelveen persoonlijk toe te
lichten. Hij dankt per e-mail de vereniging en het bestuur voor de mogelijkheid
het project onder de aandacht te brengen en verwijst naar een ingesloten bijlage
bij de convocatie voor de ALV. Omdat er leden zijn die willen huren en die willen
kopen, suggereert de heer Soey in de e-mail om een commissie op te stellen die
(ook aanvullende) wensen onder de leden gaat inventariseren. Met nadruk wordt
gesteld dat er geen verplichting is om uit allen mogelijkheden van plan A gebruik
te maken, en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen kopers en huurders.
- Van de heer Tan King-Han is per e-mail het aanbod gedaan om in de
kascommissie plaats te nemen.
- Er is een gezamenlijk ondertekende e-mail binnengekomen van de heren Tan
King-Han en Tan Khik Hauw, waarin zij aangeven geschrokken te zijn van het
rapport van de kascommiscie d.d. 15 januari 2018. Ze bieden aan om “de
financiële verantwoording en desbetreffende administratieve organisatie te
beoordelen en controleren volgens de wettelijke regels die vastgesteld zijn in de
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compatibiliteit voorschriften voor verenigingen.” Hiervoor vragen zij de volledige
medewerking van alles secties door het verschaffen van inzage in hun financiële
verantwoordingen over 2017, 2018 en 2019.
Voorzitter John Jacobs licht dit toe alsmede het CV dat de heer Tan Khik Hauw van
zichzelf heeft meegestuurd.
- Met betrekking tot punt 5. Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur,
kan worden medegedeeld dat zich kandidaten hebben aangemeld om zitting te
nemen.
Hierna wordt de agenda vastgesteld.
Ad 3. Vaststelling notulen ALV 30 maart 2019
p. 9: ad 6. Voorstel nieuwe bibliothecaris.
> Bij de vorige ALV kon de heer Edwin Liem niet aanwezig zijn, daarom wordt hij
deze keer voorgesteld aan de vergadering.
p. 9: ad 11. Rapport verslag Kascommissie
> De heer Ong Hwie Yang wil graag de passage gewijzigd hebben dat de
Kascommissie de financiële administratie 2017 niet kon controleren en beoordelen
wegens het ontbreken van een boekhouder, in plaats van “wegens afwezigheid
van een boekhouder”.
Voorzitter John Jacobs geeft aan dat er geen centrale penningmeester was,
hetgeen consequenties had voor de opstelling van de financiële jaarrekening.
Mevrouw Patricia Tjiook wil graag opgenomen hebben dat het bestuur ook geen
vragen wilde beantwoorden ten aanzien van dit punt.
Voorzitter John Jacobs stemt in met opname hiervan.
Ad 4. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018 door ALV
Er wordt geconstateerd dat er geen kascommissie was, waarmee de vraag is:
geeft de ALV nu wel goedkeuring?
Bij stemming bleek dat 3 (drie) leden vóór stemmen, en de rest van de
vergadering tegen. Het financieel jaarverslag 2018 wordt daarmee niet
goedgekeurd.
Ad 5. Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur
Secretaris Elly Ang heeft op de middag van ALV een ingekomen stuk ontvangen
waarin leden zich kandidaat stellen voor een nieuw dagelijks bestuur. Het
betreffen:
- de heer Han Sing Liem (kandidaat voorzitter);
- de heer Oman Pao-Han Tan (kandidaat vice-voorzitter);
- de heer Sim Tjiang Lie (kandidaat penningmeester 1); en
- de heer Fred Oei (kandidaat penningmeester 2).
De heer Han Sing Liem licht de kandidatuur toe door aan te geven dat voor hem
het voortbestaan van De Vriendschap voorop stond en dat hij gelukkig daarin
medestanders heeft gevonden. Het voorstel is om mevrouw Elly Ang wederom als
secretaris aan te stellen.
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Het voorstel wordt met applaus en grote instemming door de ALV aangenomen
waarmee het nieuwe bestuur een feit is.
Er wordt een dankwoord uitgesproken aan de afgetreden bestuursleden de heren
John Jacobs en Victor Tandjoeng: “Jullie hebben De Vriendschap gered! Het
voortbestaan van de vereniging is door jullie veilig gesteld.” Ook hiervoor wordt
groot applaus gegeven.
De heer Tan King-Han vraagt of het oude bestuur wel kan aftreden als de
jaarrekening over 2018 nog niet is goedgekeurd? Het nieuwe bestuur vraagt de
medewerking van de afgetreden bestuursleden om hierin samen te werken en het
samen goed af te ronden. (zie ook verder bij punt 6. hierna)
Ad 6. Benoeming kascommissie 2019
De heer Tan Khik Hauw neemt het woord als kandidaat kascommissie-lid. Hij
onderbouwt zijn kandidaatstelling omdat het nodig is om zaken af te ronden. 2019
is al bijna voorbij en 2017, 2018 liggen nog onder de loep. Samen met de heer
Tan King-Han, die als voormalig voorzitter veel kennis heeft van de vereniging, wil
hij de taak op zich nemen om de jaarrekeningen 2017 tot en met 2019 te
controleren. Het doel is om te kijken naar oplossingen en niet alleen om kritiek te
leveren. Zijn er bijvoorbeeld organisatorisch aanpassingen nodig?
Hij adviseert: het bestuur moet uitvoeren, de ALV moet goedkeuren.
De heer Tan King-Han herhaalt zijn vraag of het nieuwe bestuur wel kán optreden
– officieel, officieus? Voorzitter Han Sing Liem antwoordt dat hij het voormalige
bestuur op hun verantwoordelijkheid heeft aangesproken. Officieel heeft de heer
Tan King-Han gelijk, maar bij de volgende ALV wordt door het nieuwe bestuur
gerapporteerd en dan eventueel décharge verleend. Dus: keurt de ALV de
kandidatuur van de beide heren Tan voor de kascommissie goed? Hierop wordt
met instemming en applaus gereageerd.
De heer John Jacobs vult aan dat hij en de heer Victor Tandjoeng vanzelfsprekend
ter beschikking staan van het bestuur en de kascommissie. Voorzitter Han Sing
Liem spreekt daarvoor zijn dank uit.
Ad 7. Rondvraag
Mevrouw Patricia Tjiook vraagt naar het gewijzigde HHR zoals aangepast door
wijlen de heer Lionel Tan. Secretaris Elly Ang antwoordt dat door de commotie bij
de vorige ALV, de vergadering daar niet aan toe was gekomen. De HHR zullen op
de agenda van de ALV van 2020 staan.
Ad 8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 14.15 uur.
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jaarrekeningen met bijlagen jaar 2019
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JAARVERSLAG 2019 SECTIE MAHYONG
In 2019 is het ledenaantal redelijk stabiel gebleven.
In een gezellige sfeer is mahjong gespeeld op diverse niveaus.
Op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand, behalve in de zomermaanden en de
kerstvakantie, is mahjong gespeeld met 8-10 tafels.

Beginnelingen hebben mahjonglessen gekregen van instructeurs. Tevens hebben de
instructeurs als vraagbaak gediend bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers.
In de pauzes is als altijd genoten van diverse Indonesische snacks.
Het seizoen voor de zomervakantie werd eind juni afgesloten met een uitgelezen diner in
restaurant Jade van het New Century Hotel te Amsterdam.
Traditioneel werd het jaar op de laatste mahyongdag van het jaar afgesloten met een
overheerlijke oliebol met daarnaast een saucijzenbroodje van uitstekende kwaliteit!
Grace Halim

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