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JAARSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
25 MAART 2017 om 14.00 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
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
 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. 2017-2: 12 april 2017
 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 25 maart 2017 om 14.00 uur

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

zaterdag 25 maart 2017
14.00 uur
PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen

Indien u verhinderd bent om de ALV persoonlijk bij te wonen, kunt
u via een machtiging (zie volgende pagina) uw stem laten
uitbrengen door een ander lid van de vereniging.
Gezamenlijke maaltijd na de ALV ”Indonesisch Buffet” a Euro 11,50 pp.
U krijgt voor dit bedrag: Ikan acar – ayam bakar – sambal goreng telor sambal goreng buncis- kering tempé, krupuk, sambalan, nasi putih!
Als u mee wilt eten, gelieve vooraf op te geven bij Elly Ang.
Email: elly.ang@casema.nl
RECTIFICATIE
In onze vorige Nieuwsbrief 2017-1, heb ik mw. W.Sindhunata op de lijst
van uitgeschreven leden geplaatst, zonder vooraf te controleren of mw.
W.Sindhunata werkelijk uitgeschreven wil worden. Mijn excuses voor deze
fout!! Mw.W.Sindhunata is nog steeds lid van de Vriendschap, waarvan
haar man één van de oprichters was.
Elly Ang - secretaris

ADVERTEREN?
Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl
Kosten per nieuwsbrief:
een hele bladzijde €50,een halve bladzijde €25,Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-441756
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MACHTIGING ALV 2017
Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging
De Vriendschap op 25 maart 2017 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 25 maart 2017 bij te wonen en zijn/haar stem
op die ALV uit te brengen.

______________________________
(handtekening volmachtgever 1)
gemachtigde)

(handtekening

______________________________
(handtekening volmachtgever 2)
gemachtigde)

(handtekening

Gelieve de volmacht uiterlijk 20 maart 2017 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 25 maart 2017 zelf
aan de zaal laten afgeven door een ander lid.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV)
DATUM: 25 MAART 2017
AANVANG: 14.00 UUR

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter
Mededelingen / Ingekomen stukken
Vaststellen Notulen ALV 14 maart 2016
Algemeen jaarverslag 2016 van de secretaris en jaarverslagen secties
Financieel jaarverslag 2016 penningmeester ( zie toelichting )
Rapport verslag 2016 van de Kascommissie
Goedkeuring van de jaarstukken 2016 en décharge van het bestuur
Benoeming Kascommissie voor 2017
Huishoudelijk Reglement ( zie toelichting )
Het Bestuur van de Vriendschap ( zie toelichting )
Rondvraag
Sluiting

John Jacobs voorzitter
Elly Ang
secretaris

Toelichting op de AGENDA van de Algemene Leden Vergadering ( ALV)
2017
1. Het Bestuur.
Op de agenda zou normaliter hebben gestaan:
Samenstelling en (her-)benoeming overige bestuursleden. Het bestuur
meent het dit keer niet te moeten doen en wel om de volgende redenen.
De voorzitter gaat zijn tweede jaar in, de secretaris zal zich opnieuw voor
een jaar herkiesbaar stellen, de penningmeester heeft lopende het
zittingsjaar haar functie neergelegd. Er hebben zich geen kandidaten voor
de functie van penningmeester aangemeld. Kandidaten dienen wel kennis
van moderne financiële administratie te beschikken en in teamverband te
kunnen samenwerken. Zoals het nu ervoor staat heeft de Vriendschap na
25 maart 2017 geen bestuur.
We weten allen dat wij in leeftijd een oude vereniging zijn. Leden staan
niet te trappelen van ongeduld om zich aan te melden voor een functie
binnen een sectie of voor een functie binnen het bestuur.
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Aanwas van jongeren is er ook niet, alhoewel de vereniging in haar gloriejaren een jongerencommissie kende. Pogingen om in de afgelopen periode
tot verjonging te komen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.
Wij hebben geconstateerd dat ook de lezingen op clubmiddagen niet
enthousiast worden bezocht. Het moet nog blijken of verandering in de
structuur van deze clubmiddagen het gewenste effect beogen. Namelijk
een samenkomst van de leden van alle secties op deze middagen.
Op 25 maart 2017 vraagt het huidige bestuur de ALV een
beslissing te nemen over de toekomst van de Vereniging. Zij zijn
van mening, nu het moment daar is, dat de leden heel goed
moeten nadenken hoe het met de Vereniging verder moet.
Wij als bestuur hebben er ook over nagedacht. Voor velen van u en ook
voor ons is het voorstel een hard gelag maar komt niet als een donderslag
bij heldere hemel.
Het voorstel is: “Een procedure starten om de Vereniging op te heffen“
Indien de ALV hiermee instemt dan dient de ALV een commissie te
benoemen om het proces van ontbinding van de Vereniging te starten
conform artikel 16 van de Statuten.
Een ander voorstel heeft het bestuur niet.
Doorgaan gaat niet omdat volgens artikel 8 van de statuten het bestuur
moet bestaan uit een oneven aantal van drie en ten hoogste uit negen
leden.
2. Financieel jaarverslag penningmeester.
Gebruikelijk is dat op de Agenda van de ALV het Financieel Jaarverslag van
de penningmeester vermeld staat.
Op de Agenda van de ALV 2017 zal het Financieel Jaarverslag van de
penningmeester ontbreken omdat mw. M. Soesenoladi sinds het najaar
ziek is en niet in staat is om dit verslag te maken. Zij zal helaas niet op
de Algemene Ledenvergadering kunnen komen om uw vragen te
beantwoorden.
We zijn blij dat zij wel de cijfers kon aanleveren die benodigd zijn voor het
opmaken van de balans van activa en lasten 2016. Aan de hand van deze
cijfers en de door de secties aangeleverde financiële jaaroverzichten heeft
de heer Piet Karregat, van de firma CASHA, de balans van activa en lasten
2017 net als het vorige jaar samengesteld.
Door persoonlijke omstandigheden kunnen zowel de heer Karregat als de
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heer Gan Kay Sian, voorzitter van de Kascommissie, de Algemene
Ledenvergadering 2017 niet bijwonen.
3. Huishoudelijk Reglement ( HR )
Op de ALV 2014 is voorgesteld om art. 5 (Royement) van het
Huishoudelijk Reglement (jaar 2012) te wijzigen. In de ALV 2014 heeft
wijlen de heer Tan op zich genomen om art. 5 van het Huishoudelijk
Reglement ( 2012 ) te herschrijven.
Dit heeft hij gedaan.
Op de agenda van de ALV 2015 stond echter niet vermeld om het
gewijzigde art. 5 van het Huishoudelijk Reglement goed te keuren.
Wel werd in het punt 2, Mededelingen, van de ALV 2015 vermeld dat het
aangepaste Huishoudelijk Reglement ( nieuw artikel 4 A en 4 B) ter inzage
lag bij de secretaris. Dit is zodanig ook genotuleerd.
Alhoewel de notulen van de ALV 2015 in de ALV van 2016 zijn
goedgekeurd impliceert dit o.i. niet dat deze wijziging is goedgekeurd.
Voor de goede orde :
artikel 5 ( Royement ) Huishoudelijk Reglement ( 2012) luidt :
1. Het Bestuur kan een lid royeren, als hij/zij, ondanks herhaalde
aanmaningen door het bestuur, twee jaar lang in gebreke blijft aan
zijn/haar financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen.
2. Een geroyeerd lid kan opnieuw lid van de vereniging worden als hij/zij
aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan.
Wordt gewijzigd in het nog te goedkeuren Huishoudelijk Reglement ( 2014
) in :
Artikel 4A Royement :
Het Bestuur kan een lid royeren, als hij/zij, ondanks herhaalde
aanmaningen door het bestuur, twee jaar lang in gebreke blijft aan
zijn/haar financiële verplichtingen tegenover de vereniging te voldoen.
Hij/zij kan opnieuw lid van de vereniging worden als hij/zij aan zijn/haar
financiële verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 4B Schorsing:
Indien een lid van een sectie zich misdraagt kan de sectieleiding de
betreffende persoon tijdelijk schorsen. Beëindiging van de lidmaatschap
kan uitsluitend geschieden door het bestuur van de vereniging. (zie ook
art. 5 statuten).
Staat in HR (2012) artikel 3 Donateurschap en artikel 4 Donatie als op zich
los staande artikelen, in het gewijzigde Huishoudelijk Reglement (2014)
zijn deze artikelen bij elkaar gevoegd onder artikel 3 Donateurschap HR
(2014) zonder dat de teksten zijn gewijzigd.
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MEDEDELINGEN-INGEKOMEN STUKKEN

In memoriam Boen San Tjiang,
oprichter en eerste voorzitter van
de vereniging De Vriendschap.
Uitgesproken op 28 februari 2017,
Crematorium Bouwens de Kwakel

De start voor de oprichting van een gezelligheidsvereniging voor Peranakan
Chinezen in Amstelveen en omgeving begon in het voorjaar van 1989.
De behoefte aan samenzijn met andere Peranakan Chinezen, waar men zichzelf
kan zijn, was voor de initiatiefnemers van de Vriendschap een belangrijke reden
om in 1989 te inventariseren of er belangstelling was om een vereniging op te
richten.
De zustervereniging Inisiatip in Rijswijk, die tien jaar daarvoor was opgericht,
diende hierin als rolmodel.
De initiatiefnemers daartoe waren o.a. Nio Kok Hien, Njoo Sioe Poen, Tjiook
Tiauw Han, Kie Hay Sindhunata en Fred San Tjiang Boen.
Op 28 mei 1989 werd een introductiebijeenkomst georganiseerd onder leiding
van
de heer Nio Kok Hien. Tijdens deze bijeenkomst bleef rotsvast staan, dat de op
te richten vereniging geen exclusieve club van Peranakan Chinezen mag zijn.
Het moet een vereniging worden met een open karakter zonder een politiek
en/of religieus oogmerk. Fred werd aangesteld tot formateur met de opdrachten
een voorlopig bestuur te formeren en daarna een vereniging op te richten.
Dat voorlopige bestuur dat door Fred werd samengesteld bestond uit :
Voorzitter
Fred Boen San Tjiang
Vice Vz
Tjiook Tiauw Han
Secretaris 1
Kie Hay Sindhunata
Secretaris 2
Tan Lian Kie
Penningmeester 1 Njoo Sioe Poen
Penningmeester 2 mw. Wanamarta, Yani
Commissarissen
mw. Lie-Tan Hing Bo (Frieda), Robert Tjoeng
Uit de vele suggesties na de introductiebijeenkomst heeft Fred met zijn
voorlopig bestuur de naam de Vriendschap aan de vereniging gegeven.
Onder leiding van Fred werd op zondag 20 augustus 1989 in een zaaltje van de
Taborkerk, op het Westelijk Halfrond te Amstelveen de vergadering gehouden
waar de oprichting van de Vriendschap een feit werd. Het voorlopig bestuur werd
het officiële bestuur met Fred als eerste voorzitter van de Vriendschap.
De notariële akte ter vaststelling van de statuten werd op 21 maart 1990 door
Fred, Njoo Sioe Poen en Kie Hay Sindhunata ondertekend.
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Fred was van 20 augustus 1989 tot 7 maart 1993 voorzitter.
Op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 1993 trad hij, op 66e jarige
leeftijd, af als voorzitter.
Voorzitter zijn van een vereniging met hoofdzakelijk Peranakan Chinezen uit het
voormalige Nederlands-Indië is, gelooft u mij maar, echt geen sinecure.
Zeker niet in de beginjaren van een jonge vereniging die bij de oprichting uit
jonge enthousiaste zestigplussers bestond.
Uit archiefstukken, die ik bij mijn aantreden als voorzitter van mw. Njoo heb
ontvangen, kreeg ik de indruk dat Fred de vereniging zakelijk bestuurde.
Dit deed hij om structuur te geven aan de organisatie zonder de gezelligheid uit
het oog te verliezen. Zijn goed bedoelde zakelijke ideeën werden niet altijd met
veel enthousiasme omarmd.
Met zijn medebestuursleden heeft hij echter wel de basis gelegd van een
vereniging, die thans meer dan 25 jaar bestaat.
Ik heb het steeds over Fred, maar volgens goed gebruik dien ik als jongere, Fred
aan te spreken als Koh San Tjiang.
Dat ga ik nu ook doen.
Beste Koh San Tjiang ,
Ik heb u helaas niet persoonlijk gekend, noch ontmoet noch met u gesproken.
Mede namens uw vereniging de Vriendschap en al haar leden dank ik u voor uw
inzet en voor hetgeen u voor de vereniging heeft betekend.
Het is mijn persoonlijke wens, dat de Goede Herder uw Lamp en uw Licht wil zijn
op uw reis, in die voor ons onzichtbare wereld.
John E. Jacobs
Voorzitter Vereniging de Vriendschap
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Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap
datum: 19 maart 2016
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Aanwezig bestuur:
voorzitter de heer John Jacobs
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 / 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 langdurig
verblijf in het buitenland. Het rapport van de Kascommissie zal besproken
worden bij punt 6.
3. 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 decharge van het bestuur
8. Samenstelling bestuur en (her-)benoeming overige bestuursleden
9. Vaststellen begroting 2016 en contributie 2016
10. Benoeming kascommissie 2016
11. Rondvraag
12. Sluiting
Ad 1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 14.35 uur. Er wordt geconstateerd dat
het vereiste quorum van minimaal 10% bij een ledenaantal van 420, is bereikt
met 40 aanwezige leden en 15 afgegeven machtigingen, wat een totaal van 55
oplevert.
De leden die de vereniging zijn ontvallen in het afgelopen jaar worden herdacht
met een minuut stilte.
Ad 2. Mededelingen
De voorzitter stelt de financieel consultant Piet Karregat voor, die het bestuur
heeft bijgestaan bij het opmaken van het financieel jaarverslag.
Tevens wordt aspirant-lid de heer Nico Sol welkom geheten, die voor het eerst
bij De Vriendschap aanwezig is.
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Ad 3. Notulen ALV 14 maart 2015
Mevrouw Patricia Tjiook: zijn de in 2014 aangekondigde wijzigingen in het
HHR al doorgevoerd en is het ooit ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd?
De voorgestelde wijzigingen betroffen artikel 4 inzake royement en het
toestaan van niet-leden van de vereniging bij het deelnemen aan sectieactiviteiten.
> De voorzitter antwoordt dat de wijzigingen inderdaad nog niet zijn
voorgelegd en zegt dit toe voor de ALV in 2017.
Mevrouw Patricia Tjiook ad 6A p.7: brengt een aantal aanvullingen in op de
tekst. Deze betreffen ondermeer de verantwoording die ook aan het bestuur
wordt afgelegd en niet alleen aan de sectie-leden en dat er juist onvoldoende
kas was. Waarvan akte.
Mevrouw Sally Tee ad p. 8: zij is algemeen bestuurslid en geen commissielid.
De notulen worden hierna goedgekeurd.
Ad 4. Algemeen jaarverslag 2015 van de secretaris; terugblik en overzicht
activiteiten; jaarverslagen secties
- Mevrouw Hiem Njoo merkt op dat het verslag van de sectie Biljart ontbreekt.
Secretaris Elly Ang biedt haar excuses aan en zal dit rechtzetten in de
eerstvolgende Nieuwsbrief.
Het algemene jaarverslag en die van de secties wordt hierna goedgekeurd.
Ad 5. Financieel jaarverslag 2015 penningmeester
De voorzitter licht toe dat ondersteuning aan de heer Piet Karregat is gevraagd
om meer transparantie te bieden in het financieel jaarverslag. Dit had ondermeer
betrekking op de afzonderlijke vermogenspositie van de secties (die voorheen als
één werden gerapporteerd), zaalhuur en cateringkosten. Het doel is een
duidelijker balans te kunnen presenteren door een duidelijker specificatie en het
hanteren van dezelfde terminologie. Er wordt een opzet gepresenteerd waarmee
secties allemaal op dezelfde wijze de financiën kunnen bijhouden.
De vergadering geeft bij monde van enkele leden aan dat het huidige overzicht
niet echt meer inzicht biedt. Mevrouw Patricia Tjiook: “Iedere sectie wil gewoon
weten hoe die het heeft gedaan.” De heer Jean-Louis Janssen suggereert dat het
voorgestelde schema per kwartaal wordt bijgehouden door de secties om zo
kosten en baten te kunnen aansturen. Mevrouw Patricia Tjiook vindt dat teveel
werk, de huidige opzet heeft naar haar mening voldoende controlemechanismen.
De voorzitter geeft aan dat het niet als verantwoordingsinstrument moet worden
gezien, maar dat het verslaglegging moet faciliteren. Secretaris Elly Ang geeft
aan dat de vereniging twee seizoenen heeft en dat daarmee per halfjaar een
overzicht opmaken (conform het HHR) voldoende moet zijn.
Ad 6. Verslag 2015 van de Kascommissie
Het verslag van de kascommissie wordt geaccordeerd.
Ad 7. Goedkeuring van de jaarstukken 2015 en decharge van het bestuur
De ALV keurt de jaarstukken 2015 goed en verleent het bestuur decharge (met
applaus).
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Ad 8. Samenstelling bestuur en (her-)benoeming overige bestuursleden
Mevrouw Sally Tee geeft aan waarschijnlijk het komende jaar terug te treden. De
overige bestuursleden blijven aan en worden met instemming door de ALV
herbenoemd.
Ad 9. Vaststellen begroting 2016 en contributie 2016
Secretaris Elly Ang geeft aan dat de contributie over 2016 gelijk blijft. De
begroting over 2016 wordt vervolgens goedgekeurd.
Ad 10. Benoeming kascommissie 2016
De heren Paul Gan Kay Sian en Ong Hwie Yang worden met instemming
benoemd tot de kascommissie.
- De heer Jean-Louis Janssen vraagt of er een reserve kascommissie-lid is.
Mevrouw Hiem Njoo stelt zich daarvoor beschikbaar, hetgeen door de ALV met
applaus wordt ontvangen.
- Mevrouw Patricia Tjiook geeft aan dat de taak van de kascommissie controle
achteraf inhoudt, terwijl er nu tussentijds contact blijkt te zijn geweest tijdens
het boekjaar: worden daarmee bevoegdheden overschreden? Voorzitter
Jacobs vindt die opmerking terecht. Wel geeft hij aan dat de kascommissie
over 2016 alle bonnetjes en kwitanties overlegd wil hebben om geen
misverstanden te hebben. Dit was de reden voor het voorstel om per kwartaal
tussentijds te rapporteren om de controle behapbaar te maken, maar per
halfjaar is akkoord. De heer Kiong Hoo Djie vult aan dat het bij andere
verenigingen altijd zo gaat en dat omissies moeten worden gemeld aan en
door de kascommissie.
Ad 11. Rondvraag
De heer Kwa Tjoan Lie merkt op dat de ALV het wel en wee van de vereniging
aan het bestuur heeft toevertrouwd en dat het niet past om genomen besluiten
de hele tijd ter discussie te stellen.
Ad 12. Sluiting
Secretaris Elly Ang nodigt de aanwezigen uit om gezamenlijk de maaltijd te
nuttigen en meldt dat de vereniging trakteert.
De vergadering wordt gesloten om 16.20 uur.
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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2016 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, hoewel wij ook leden hebben uit
verschillende delen van Nederland en België.
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.
Anno 2016 mag de vereniging zich verheugen in een ledenaantal van ruim 400
personen.
Wij merken duidelijk, dat ondanks dat velen van onze leden ons zijn ontvallen
vanwege ziekte en ouderdom, verhuizing naar zorg tehuizen elders in het land,
er toch nog nieuwe leden zijn bijgekomen in de secties van o.a. Bridge, Mahjong
en bij de Line-dance.
Onze leden bestaan uit personen die veelal van Peranakan Chinese afkomst zijn,
of zich op welke manier dan ook verbonden voelen met Indonesië, China,
Suriname en/of Indische Nederlanders.
De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee wekelijkse) sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a. Mahjong, Bridge, Golf,
Biljart en Line - dance.
Door de Bridge en Line-dance hebben wij vrij veel Nederlandse leden in onze
vereniging.
Wij hebben onze Bibliotheek, waar onze leden nog steeds gratis boeken kunnen
lenen! De vereniging organiseert ook wandelingen, en bezoeken aan musea!
In januari hebben wij nog steeds ons Muziekuurtje, nu onder leiding van Yu Lan
Tjoa,
waarop wij nog steeds veel bezoekers mogen begroeten. De andere zaterdagen
met een lezing als hoofdmoot gaat niet zo goed als wij verwacht hadden!
De clubmiddag wordt georganiseerd rond een lezing of presentatie. Op deze
wijze wordt invulling gegeven aan de wens een ontmoetingsplaats te creëren
voor jong en oud.
Om meer gezelligheid te bieden, hebben wij in de laatste paar maanden van
2016 een band “ Count4” ingehuurd, die mooie Indonesische liedjes en andere
mooie liedjes ten gehore hebben gebracht. Er was ook een mooie gelegenheid
om te dansen, voor ballroom en line-dance, waaronder “poco poco”, voor
diegenen die niet zo goed kunnen dansen. Het bestuur van De Vriendschap wil
proberen om op deze manier een gezellige middag voor onze leden te bieden en
om de middag te eindigen met een gezamenlijk etentje! Wij hopen u allen in de
toekomst in groten getale te zien op deze clubmiddagen, om met elkaar te
babbelen, oude vrienden weer te ontmoeten, te dansen en naar muziek te
luisteren, en/of ondertussen van de hapjes te snoepen.
Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het
bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten.
Elly Ang, secretaris
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Evenementen Jaarverslag 2016 en planning 2017
Hieronder een opsomming van de culturele evenementen die in het jaar 2016
zijn georganiseerd. Vele leden hebben er plezier aan beleefd en heel fijn dat er
dit jaar opnieuw ernaar gevraagd is. Ook de gezamenlijke dimsum is zeer in trek.
Heerlijk dat je zoveel verschillende hapjes kan proeven, is vaak wat we horen.
Op het programma van 2017 hebben wij opnieuw een Wandeling en
Museumbezoek in het programma en er wordt een nieuwe activiteit
georganiseerd samen met YuLan.
Wij gaan een Busreis naar Giethoorn en andere plaatsen organiseren op 27 mei.
Deze busreis is ook geschikt voor de ouderen onder ons.
Het is fijn dat iedereen meedoet want dan kunnen wij ook meer activiteiten
organiseren.
Bedankt aan de vele deelnemers!
Hing Teng en team
2016

Activiteit

Lunch

15 april

Rondleiding door: De Gouden Eeuw
in het Museum de Hermitage te
Amsterdam met Kunsthistoricus:
Carien Kanters
Kunstreis naar Florence met Dr.
Gandolfo Cascio
Wandeling naar de Westelijke
Eilanden van Amsterdam met gids
YuLan Tjoa
Rondleiding door de Italiaanse
meesterwerken in het
Rijksmuseum met dr. Gandolfo
Cascio

Hoi Tin

14-16 juni
8 juli
8 oktober

Aantal
deelnemers
15

8
Sea Palace

41

Taste of
Culture

16

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
Biljart
De sectie Biljart bestaat 16 jaar, opgericht in 2001 door wijlen Njoo Sioe Poen.
Deze telt nu 17 leden. Helaas kunnen wij bij gebrek aan voldoende tafels
voorlopig geen nieuwe leden aannemen. Wij spelen iedere dinsdagochtend (zie
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Nieuwsbrief) en hebben meestal een zomer- en winterstop, voorafgegaan door
een gezamenlijke lunch.
Wij spelen voor de gezelligheid, doen niet mee aan wedstrijden en onder de
dames leden wordt veel gelachen .
Han Sing
Bridge Vrijdag
In het septembernummer heb ik verslag gedaan van ons bridge weekeinde in
Zevenbergen. We zijn al weer druk bezig met een locatie te zoeken voor
komende zomer, we houden jullie op de hoogte. Vermoedelijk zal het in de
eerste helft van Juli plaatsvinden.
Han Bouwens en Tine de Vink zijn na 2 jaar van hun troon gestoten door Henny
en Hans de Graaff, die nu de nieuwe kampioenen zijn. Onze felicitaties voor het
sympathieke echtpaar.
Inmiddels hebben zich ook enkele nieuwe leden aangemeld, het leden aantal is
weer ruim boven de zestig.
U kunt zich aanmelden voor de bridgeclub bij het secretariaat. Elke 1ste en 3de
vrijdag van de maand wordt er gespeeld van 11.30 uur tot 15.15 uur onder
leiding van Ernst Warendorf. Er wordt in 2 lijnen gespeeld. Tijdens de lunchpauze
van een half uur, zijn Indonesische snacks verkri jgbaar.
Locatie: Wijkcentrum Alleman
De Bloeyende Wijngaerdt 1, Amstelveen
Contact: Cisca Goudsmit tel. 0297 764312 goudsmit@caiway.nl
Catering
De catering draait in 2016 niet zo goed zoals verwacht. Tijdens het muziekuurtje
draait het zoals gewoonlijk zeer goed, maar op andere clubmiddagen draait de
catering niet zo goed vanwege te weinig bezoek op die zaterdagen.
Waarschijnlijk boeit de lezing de meeste leden niet en komen zij niet, blijven
liever thuis of gaan liever ergens anders heen. Jammer!!! Van al het werk dat
wij, de cateringcommissie, vrijwilligers, hierin steken!
Wij werken nog steeds met vrijwilligers, Anita, Joeke, Susan, Nora en Elly. Begin
van het jaar 2016 was Mayke nog aanwezig, maar vanwege haar ziekte, kon zij
de laatste maanden niet meer aanwezig zijn op onze clubmiddagen. Wel heeft
zij geholpen om de maaltijden en snacks telefonisch door te bellen aan de
leverancier. Onze vrijwilligers zijn zo ingespeeld op elkaar dat we het wel redden,
zoals nu de opkomst is, maar wij zouden nog meer helpers kunnen gebruiken,
die ons op de zaterdagen willen komen helpen! Mocht er iemand van ons niet
beschikbaar zijn! Kiem Sian helpt bij de entree en Tjik Sian is onze kassier! En
als zij niet beschikbaar zijn, komen Ingkie en Young ons helpen.
En… als onze voorzitter John, aanwezig is, dan sjouwt hij ook met de stoelen en
helpt hij de technische dienst (microfoon etc.).
Wij gaan in de toekomst minder snacks/hapjes verkopen, zodat wij niet steeds
met het overschot zitten. Het is dus heel erg belangrijk voor de meeste mensen
die een emailadres hebben afgegeven bij de secretariaat, om de maaltijd en
snacks vooraf te bestellen, dan is vaak op de dag zelf op=op!!! U zou uw
vrienden en kennissen die geen email hebben, kunnen doorgeven dat zij de
maaltijd en snacks vooraf bij Elly en Susan Telefonisch/per email kunnen
bestellen! Dat zou heel veel helpen, denk ik! Al vast mijn dank!
Elly Ang, cateringcommissie
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Line-dance
De sectie Line-dance bestaat nu 10 jaar. Wij hebben geen feest gegeven, maar
hebben met de meeste leden van line-dance een bustocht gemaakt in november
2016 naar Brugge. We hadden geluk, het was prachtig weer en het was een
gezellige dag geweest!
Wij zijn in het voorjaar 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.
Wij zijn begonnen om ook op donderdagavond in het eerste uur beginners aan te
nemen. De 4 beginners die in September 2016 zijn begonnen, waren zeer
enthousiast en kunnen al met de gemakkelijke dansen mee doen.
Alhoewel wij nu een redelijke aantal deelnemers hebben voor de
donderdagavond, zijn de donderdagavonden niet altijd volgeboekt; enkele
deelneemsters wonen verder weg, en om iedere week ’s avonds naar
Amstelveen te rijden, wordt het toch te zwaar en sommigen haken af! Maar
degenen die wel konden 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.
De Line-dance groep op vrijdagavond – beginners (intussen gevorderden) en
vergevorderden - dansen in de kleine zaal en mogen 2x in de maand ook in de
grote zaal dansen, wat meestal een feest is. Er worden dan versnaperingen
meegenomen, die wij gezamenlijk in de pauze oppeuzelen.
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 onze deelnemers(-sters). Dit wordt zeer gewaardeerd door
onze linedansers. De vrijdagavond is gesplitst in 2-en naar het niveau van de
deelnemers(-sters). Hier zijn wat jongere maar ook oudere deelnemers, zowel
dames als heren, die net zo enthousiast proberen hun best te doen met linedance.
De enkele heren die wij hebben, dansen in de eerste twee uren enthousiast mee,
om daarna van de pauze te profiteren om bij te komen! De dames gaan gewoon
door, zelfs tijdens de pauze van Coby (lerares), dansen zij onder leiding van
enkele dames( Cecil en KingYin) die al verder gevorderd zijn.
Omdat op de Vrijdagavond zo veel deelnemers(-sters) in de kleine zaal moeten
dansen, kunnen wij hier geen nieuwe deelnemers(-sters) meer aannemen!
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 clubkas.
Kien/Ingkie/Elly
Mahyong
In 2016 is het ledenaantal van onze sectie wederom gegroeid!
Op dit moment wordt er met 8 tot10 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.
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Ter afsluiting van het seizoen, voor de zomervakantie, heeft de mahjongsectie
genoten van een heerlijk diner bij Royal Sam Kong in Amstelveen.
Het oudejaar werd afgesloten met een overheerlijke oliebol!
Grace Halim
Reizen
Hoe gaat de commissie te werk? Hoe komt het dat aanmeldingen de laatste jaren
tegenvallen? Zijn de bestemmingen te ver of te duur? Om alle leden inzicht te
geven in de analyses die gemaakt zijn, gaat de commissie in op genoemde
vragen.
De samenstelling van de commissie is bekend: Roy Ho Ten Soeng, Elly Ang en
Sian Tan. Om een bestemming vast te stellen komt de commissie in het najaar
bijeen bij een van de leden. Daar onze leden veel bereisd zijn, worden
bestemmingen na veel wikken en wegen vastgesteld. Ook de reissom is een
belangrijk aspect. Uitgangspunt is dat de reissom van rond de €2000,- pp
aangehouden moet worden om een grotere deelname van leden mogelijk te
maken.
Er worden afspraken gemaakt met een touroperator die een scherpe prijs
aanbiedt waarbij alle belangstellenden rechtstreeks zaken doen met betrokken
touroperator. Er komt dus GEEN CENT bij voor werkzaamheden van
commissieleden. De reizen worden dus ALTIJD onder ANVR/SGR garantie
uitgevoerd. De reizen van De Vriendschap kunnen stuk voor stuk het predicaat
“goedkoper bestaat niet” krijgen (tegen dezelfde kwaliteit)!
Heel wonderlijk is, dat zelfs genoemd aanbod vaak nauwelijks gehoor krijgt bij
onze leden, terwijl bij zusterorganisaties dezelfde bestemmingen met dezelfde
kwaliteit tegen veel hogere bedragen worden aangeboden waarbij onze leden wél
deelnemen aan deze reizen. Soms zelfs door een privé initiatief van iemand die
verder geen enkele garantie kan aanbieden. Hoe is dit te verklaren? Niet aan
bestemmingen die dichterbij moeten liggen. De bestemming Madeira heeft
slechts 2 reacties (geen aanmeldingen) opgeleverd! De commissie is ten einde
raad en zal zich ernstig beraden of het zin heeft om lege dozen te verplaatsen.
Roy Ho Ten Soeng
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Staat van baten en lasten
I) BALANS van Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

1051
0
1051

168
0
168

Vlottende Activa
Vordering
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

533
0
0
0
0
486
48

1112
0
0
0
76
0
1036

Nog te ontvangen posten
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

302
0
0
0
0
0
302

422
0
0
0
0
0
422

Nog te ontvangen rente
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

42
0
0
21
0
0
22

0
0
0
0
0
0
0

320
0
0
0
0
0
320

280
0
0
0
0
0
280

1197

1814

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

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

TOTAAL ACTIVA

19

13426
0
0
6197
0
0
7228

17112
0
0
7346
0
0
9766

6693
706
111
180
4330
1366
0

7020
835
10
352
3984
1239
601

20118

24132

22367

26114

PASSIVA

2016

2015

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

533
0
48
0
0
0
486

611
0
535
76
0
0
0

Vooruitontvangen posten (contributie 2016)
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

852
0
0
672
0
0
180

1482
0
0
1050
0
0
432

1385

2093

Vermogen
Biljart
Bridge
Line Dancing
MahYong
Catering
Bestuur

20982
706
64
5726
4330
1851
8305

24021
835
-525
6572
4060
1239
11841

TOTAAL PASSIVA

22367

26114

20

21

22

23

I) BALANS van Sectie Biljart per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
706

0
835

706

835

706

835

2016

2015

0
0

0
0

0

0

Vermogen

706

835

TOTAAL PASSIVA

706

835

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente

Liquide Middelen
Bank
Kas

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2016)

24

I) BALANS van Sectie Bridge per 31 december 2016
ACTIVA
Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente

Liquide Middelen
Bank
Kas

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2016)

Vermogen
TOTAAL PASSIVA

25

2016

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
111

0
10

111

10

111

10

2016

2015

48
0

535
0

48

535

64

-525

111

10

I) BALANS van Sectie Line Dancing per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
21

0
0
0

21

0

6197
180

7346
352

6377

7698

TOTAAL ACTIVA

6398

7698

PASSIVA

2016

2015

0
672

76
1050

672

1126

Vermogen

5726

6572

TOTAAL PASSIVA

6398

7698

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente

Liquide Middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2017)
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I) BALANS van Sectie MahYong per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

0
0
0

0
0
0

0
0
0

76
0
0

0

76

0
4330

0
3984

4330

3984

TOTAAL ACTIVA

4330

4060

PASSIVA

2016

2015

0
0

0
0

0

0

Vermogen

4330

4060

TOTAAL PASSIVA

4330

4060

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente

Liquide Middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2016)
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I) BALANS van Sectie Catering per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

0
0
0

0
0
0

486
0
0

0
0
0

486

0

0
1366

0
1239

1366

1239

TOTAAL ACTIVA

1851

1239

PASSIVA

2016

2015

0
0

0
0

0

0

Vermogen

1851

1239

TOTAAL PASSIVA

1851

1239

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente

Liquide Middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2016)
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I) BALANS van Sectie Bestuur per 31 december 2016
ACTIVA

2016

2015

1051
0
1051

168
0
168

48
302
22
320

1036
422
0
280

691

1738

7228
0

9766
601

7228

10367

TOTAAL ACTIVA

8971

12273

PASSIVA

2016

2015

486
180

0
432

666

432

Vermogen

8305

11841

TOTAAL PASSIVA

8971

12273

Vaste Activa
Inventaris
Bibliotheek

Vlottende Activa
Vordering
Nog te ontvangen posten
Nog te ontvangen rente
Bibliotheek

Liquide Middelen
Bank
Kas

Kortlopende schulden
Nog te betalen kosten
Vooruitontvangen posten (contributie 2017)
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Vooraankondiging Clubmiddag Vereniging De Vriendschap, 2 september
Lezing: Chinese strijdgroepen en de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950
Vaak wordt gedacht dat de Chinese gemeenschap in Indonesië zich zo min
mogelijk probeerde te mengen in het conflict tussen Nederland en de
Indonesische republiek. Dat zou anders maar geweld uitlokken van Indonesische
strijdgroepen. Dat er ook militaire strijdgroepen door Chinezen werden opgericht,
is veel minder bekend. Deze lezing bespreekt twee van die strijdgroepen, de Pao
An Tui (PAT) uit Jakarta en de Angkatan Muda Tionghoa (AMT) uit Surabaya en
Malang.
Beide groepen werden opgericht vanuit de Chinese (peranakan) gemeenschap,
maar ze stonden ieder aan de andere kant van het conflict. De Pao An Tui was
een bondgenoot van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en
probeerde de Chinese gemeenschap te beschermen tegen Indonesisch geweld.
De Angkatan Muda Tionghoa vocht mee met het Indonesische leger (TNI) en
volksmilities (laskar rakyat) om zo de vijandelijkheden tussen Chinezen en
Indonesiërs te doorbreken.
In de lezing wordt nagegaan in hoeverre beide strijdgroepen de Chinese
gemeenschap konden beschermen tegen geweld. Daarbij zal uitvoerig gekeken
worden naar de oprichting, de omstandigheden in Jakarta en Surabaya, de
leiders en de activiteiten van de strijdgroepen.Ook zal hun optreden in breder
kader geplaatst worden van de rol van Chinese strijdgroepen in Indonesie als
geheel.
Anne van der Veer
Promovenda Universiteit Leiden
a.l.van.der.veer@hum.leidenuniv.nl
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ACTIVITEITENAGENDA DE VRIENDSCHAP

ACTIVITEITEN
26 MEI: Golfdag met vereniging Inisiatip
27 MEI: Excursie naar Giethoorn en Elburg

CLUBMIDDAGEN
zaterdag 25 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 8 april
zaterdag 17 juni
zaterdag 2 september: Lezing
Chinese strijdgroepen en de Indonesische
onafhankelijkheidsstrijd, 1945-1950.
(info op pag. 31)

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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