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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. 2018-3: 10 augustus 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. Leden die nog geen Automatische Incasso hebben afgegeven
raden wij aan om het alsnog te doen voor volgend jaar!!!

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 van de Voorzitter,
Beste Leden,
Wanneer ik van onze secretaris Elly Ang een herinnering krijg dat het weer tijd is
om een voorwoord voor de Nieuwsbrief te schrijven dan bekruip me altijd weer
het gevoel waarvoor en waarom doe ik het eigenlijk? In gesprekken met leden
tijdens sectie bijeenkomsten dan krijg ik vragen van leden waarvan ik dan denk
heb je wel de Nieuwsbrief gelezen? Als ik het vraag dan krijg ik een antwoord
met een verlegen glimlach “hhh nee “; van anderen krijg ik het antwoord dat als
de Nieuwsbrief door de brievenbus valt het rechtstreeks in de vuilnisbak
verdwijnt. Wat jammer en spijtig denk ik dan. Maar goed als een domme
voorzitter waag ik me er weer aan.
Het resultaat van de ALV van 7 april jl is dat na ruim ander halfjaar de
Vriendschap een bestuur heeft. De nieuwe penningmeester, Victor Tandjoeng, is
zich bezig in te werken met behulp van Elly Ang en ondergetekende.
Op het moment van zijn aantreden viel Victor met zijn neus in de boter. Van Elly
en mij vernam hij dat er een groot aantal leden de contributie over 2018 nog niet
hadden betaald. Met gezwinde spoed is hij aan de slag gegaan. Het was voor
hem, na de aanmaning van onze secretaris, een compleet monnikenwerk om het
gestorte bedrag bij de juiste naam van dat lid te administreren. Een heidens
karwei omdat bij de overschrijving het lidnummer ontbrak.
Zoals je bij Nederlandse achternamen vele Jacobs (jes), Jansen, Janssens, van
Dijken, de Graven heb zo zie je dat ook bij Chinese achternamen. Wij hebben in
ons ledenbestand vele Tans, Liems, Oei, Lie en er zijn nog vele voorbeelden te
noemen.
Het verzoek van onze nieuwe penningmeester is dan ook uw lidnummer te
vermelden bij contributie-betalingen en bij overige correspondentie.
Dit scheelt een heel hoop werk en tijd en is meer efficiënter.
Voor de goede orde Victor Tandjoeng moet nog een bedrag van ca. € 660 aan
nog niet betaalde contributie over 2018 ontvangen!!!! Dit bedrag komt overeen
met 44 leden die hun contributie nog niet hebben betaald.
In deze Nieuwsbrief kondigt het Bestuur u aan dat de Vereniging De Vriendschap
met ingang van 25 mei 2018 een Privacy Statement hanteert conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze Privacy Statement vindt u elders in deze Nieuwsbrief.
Er zijn secties, die een zomerstop hebben aangekondigd. Een teken dat leden
van deze secties zich voor bereiden op een zomervakantie of reeds op vakantie
zijn.
Ik hou me aan de meteorologische methode van seizoen bepalingen en volgens
deze bepaling eindigt het voorjaar op 31 mei en begint de zomer op 1 juni a.s.
John Jacobs
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AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=
AVG ) in werking.
Misschien wel één van de meest besproken onderwerpen in de media gedurende
de afgelopen maanden.
Maar wat houdt de AVG in essentie in ? En wat verandert er nu voor De
Vriendschap na 25 mei 2018?
Inleiding
Tot 24 mei 2018 geldt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarna zal de AVG voor de hele EU dan ook echt in werking treden.
In die vorige wet was die bescherming er ook, maar was bij een overtreding
juridisch heel erg moeilijk te handhaven en / of strafbaar te stellen.
Mede door nieuwe technologieën, voornamelijk, met betrekking tot social media,
is deze EU-verordening gekomen om schending van privacy-rechten tegen te
gaan, te handhaven en ook heel streng aan te pakken.
Voor wie?
Deze verordening geldt voor letterlijk IEDEREEN die persoonsgegevens verwerkt.
Van de kleinste vereniging tot de grootste multinational.
Iedereen dient zich aan deze verordening te houden.
Persoonsgegevens
Iedereen heeft wel een idee of heeft wel een beeld van wat persoonsgegevens
zijn.
Maar de nieuwe verordening is hier vrij duidelijk in en legt dit ook heel ruim uit.
Dit zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een identificeerbaar persoon.
Dus ook een foto van een clubmiddag waar een groep wordt gefotografeerd, in
het clubblad wordt geplaatst met onderschrift van de namen van de personen die
op de foto staan.
Toestemming geven tot verwerken van persoonsgegevens
Het belangrijkste punt in deze verordening is dat de betrokkene toestemming
geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.
De persoonsgegevens mogen dan ook alleen gebruikt worden voor die redenen
waar men toestemming voor heeft gebruikt.
Geen doel? Niet bewaren.
Natuurlijk is het makkelijk om lijsten te bewaren waar oud-leden op staan.
Gezellig om over 5 jaar eens een reünie te houden van dat ene uitje.
Dit is geen rechtmatig doel.
Oud-leden zijn volgens de wet geen lid meer en hun persoonsgegevens mogen
dan ook niet door de vereniging bewaard worden. Dit is alleen mogelijk wanneer
expliciet toestemming door deze oud-leden is gegeven om hun
persoonsgegevens te bewaren.
Het is met die reden dat het Bestuur voor onze vereniging de Vriendschap een
Privacy Statement heeft opgesteld, die u in deze Nieuwsbrief aantreft. Dit Privacy
Statement gaat in met ingang van 25 mei 2018.
John Jacobs
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Vereniging: De Vriendschap is een vereniging die in 1989 is opgericht door
Peranakan Chinezen 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 financieel zelfstandig.
Adres:
Secretariaat De Vriendschap
Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen, telefoon: 020-4417566
mail : info@verenigingdevriendschap.nl
website: www.verenigingdevriendschap.nl
Bank:
IBAN: NL85 INGB 0006 077092
KvK-nummer:
405 368 50
Privacy statement

Algemeen
De Vriendschap beheert de gegevens in de ledenadministratie conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Waar in dit privacy-statement wordt gesproken over ‘leden’ geldt dit voor de
gewone leden, partnerleden, en donateurs.
Welke gegevens bevat de ledenadministratie?
Leden verstrekken bij aanvang van hun lidmaatschap de volgende gegevens:
1. Geslacht*, voorletters* en achternaam*, straatadres* en huisnummer*,
postcode* en woonplaats*, telefoonnummer*, mobiel telefoonnummer*,
email adres*, geboortedatum.
2. Ingangsdatum lidmaatschap*.
3. Bankrekeningnummer (IBAN).
De gegevens met een * gemerkt, moeten verplicht worden verstrekt.
Daarnaast worden gedurende het lidmaatschap door de ledenadministratie
gegevens bijgehouden over:
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1. Het jaar waarin het lidmaatschap is ingegaan.
2. De datum waarop betalingen zijn ontvangen (contributies, donaties) voor het
lopende jaar en het komende jaar.
3. De specificatie van de ontvangen bedragen voor het lopende jaar en het komende
jaar.
Daarnaast wordt in de ledenadministratie een overzicht bijgehouden van alle mutaties die
zijn verwerkt, zoals opzeggingen, gewijzigde gegevens, en dergelijke.
Waarom houdt de vereniging deze gegevens bij?
1. Voor het toezenden van de nieuwsbrief dat in druk verschijnt voor de juiste
adressering : het geslacht, de voorletters, de achternaam ( voor de aanspreektitel),
het straatadres/huisnummer/postcode en plaats ( voor het postadres).
2. Voor het toezenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het email-adres en of het
postadres.
3. Voor het toezenden van oproepingen voor bijeenkomsten en vergaderingen
gebruiken wij het emailadres en of het postadres.
4. Voor het bereiken van een lid in verband met (de afhandeling van) binnengekomen
vragen, gebruiken wij het vaste telefoonnummer of het mobiele telefoonnummer,
het emailadres en of het postadres.
5. Voor het verifiëren van binnengekomen betalingen en koppeling aan het
betreffende lid (bij het ontbreken van NAW-gegevens in de
overschrijvingstransactie) gebruiken wij het IBAN-nummer.
6. Voor het traceren van een lid in de administratie gebruiken wij het intern
toegekende lidmaatschapsnummer en het jaar van aanvang van het lidmaatschap.
7. Voor het juiste financiële beheer bewaren wij de specificaties van binnengekomen
bedragen en de datum waarop dat is gebeurd. Deze gegevens gebruiken wij ook
om een eventuele betaalherinnering te versturen.
Toestemming tot het verzamelen en het gebruik van de gegevens
1. Voor leden die per ingangsdatum van dit privacy-statement tot de vereniging
behoren geldt dat zij op de hoogte worden gesteld van het bestaan en de inhoud
van dit privacy-statement en dat zij stilzwijgend toestemming verlenen. Deze leden
hebben de mogelijkheid om bezwaren in te dienen en het lidmaatschap te
beëindigen.
2. Voor leden die na de ingangsdatum van dit privacy-statement tot de vereniging
toetreden, geldt dat zij bij aanmelding expliciet aangeven dit privacy-statement te
onderschrijven en de toestemming te verlenen. Bij elektronisch aanmelding via de
verenigingswebsite zetten zij bij de betreffende vraag een vinkje; bij schriftelijke
aanmelding geven zij bij ondertekening aan kennis genomen te hebben van dit
privacy-statement en de toestemming te verlenen.
Inzage en wijziging van gegevens
1. Leden hebben het recht op inzage van de gegevens die over hen in de
ledenadministratie worden bijgehouden. Een verzoek om deze gegevens te mogen
inzien, wordt gericht aan het secretariaat van de vereniging.
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2. Leden hebben het recht om eerder verstrekte gegevens te laten muteren, zoals bij
verhuizing of het gebruik van een ander bankrekeningnummer. Een verzoek om
deze gegevens te muteren, wordt gericht aan het secretariaat van de vereniging.
3. Leden hebben het recht om zich af te melden voor het toezenden van informatie via
elektronische kanalen en/of per post. Een verzoek daartoe wordt gericht aan het
secretariaat van de vereniging.
Vernietigen van de gegevens
1. De formulieren waarmee een lid zich schriftelijk kan aanmelden worden vernietigd
zodra de verstrekte informatie is opgenomen in de elektronische
ledenadministratie.
2. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens van het lid verwijderd ten
laatste aan het einde van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de
opzegging van kracht is geworden. De gegevens van het gewezen lid worden dan
nog uitsluiten gebruikt voor het afronden van (financieel)administratieve
handelingen.
3. Bij overlijden van een lid kunnen de nabestaanden verzoeken om de gegevens van
het overleden lid te verwijderen. Dit gebeurt op dezelfde manier als beschreven bij
het vorige punt.
Delen van gegevens met derde partijen
1. De vereniging deelt, bij het van kracht worden van dit privacy-statement, geen
gegevens uit het ledenregister met derde partijen.
2. Mocht dit later, om welke reden dan ook, noodzakelijk zijn, dan zal een daartoe
strekkende ‘verwerkingsovereenkomst’ met deze partij ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Voor goedkeuring is de gewone
meerderheid van de aanwezige, stemgerechtigde leden vereist. De goedkeuring
wordt vermeld in de notulen van de gehouden vergadering.
Hoe gaat de vereniging om met de gegevens en wie mag ze inzien?
1. De gegevens worden vastgelegd in een elektronisch bestand.
2. Het bestand wordt offline beheerd door het bestuurslid dat belast is met het
bijhouden van de ledenadministratie.
3. De computer waarop de gegevens worden vastgelegd, is voorzien van een
toegangswachtwoord, een bijgewerkte virusscanner en een schermbeveiliging,
zodanig dat de gegevens alleen inzichtelijk zijn voor dit bestuurslid.
4. Er wordt in een adequaat beveiligde omgeving een back-up bewaard van de
gegevens. Deze back-up is alleen bereikbaar voor het betreffende bestuurslid.
5. Op verzoek verstrekt de beheerder van de ledenadministratie een werkkopie van
het actuele ledenbestand aan de eerste en of tweede penningmeester, dan wel aan
de eerste en of tweede secretaris, dit ter uitvoering van taken als facturering en het
verzenden van informatie aan de leden.
6. Na het uitvoeren van de taak waarvoor de werkkopie werd verstrekt, wordt de
werkkopie vernietigd. Tot die tijd wordt de werkkopie bewaard op een vergelijkbare
wijze als bij punt 3. beschreven.
7. Met de secretarissen en penningmeesters van de diverse secties binnen de
vereniging wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten ter meerdere zekerheid
dat de privacy van de gegevens gewaarborgd blijft. Deze overeenkomst kan
bestaan uit het ondertekenen van een afschrift van dit privacy-statement.
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8. Elektronische toezending van informatie aan de leden geschiedt uitsluitend via het
opnemen van het emailadres in het “bcc-veld”.
9. Toezending per post van informatie aan de leden geschiedt uitsluitend per
adresplaatje waarop de NAW-gegevens van het lid zijn vermeld.
Wat gebeurt er als er sprake is van een gegevenslek?
1. Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het beheer van de ledenadministratie is
verplicht om, zodra er vermoeden bestaat dat gegevens van leden door
onbevoegde zijn benaderd – dit ondanks de voorzorgsmaatregelen die
redelijkerwijs mogen worden verlangd - , de voorzitter – en bij ontstentenis de
vicevoorzitter – te informeren over het vermoeden.
2. De voorzitter / vicevoorzitter stelt de melding aan de orde in de eerstvolgende
bestuursvergadering. Het bestuur gaat de ernst van het gegevenslek na, en gaat
na welke maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. De
melding en de te nemen maatregelen worden vastgelegd in de notulen.
3. In geval van een ernstig gegevenslek zal de voorzitter / vicevoorzitter dan namens
de vereniging hiervan melding doen bij de daartoe bevoegde instanties.
Hoe worden leden en degenen die inzage hebben in de gegevens geïnformeerd?
1. Dit privacy-statement wordt gepubliceerd op de website van de vereniging.
2. Alle leden ontvangen bericht over het bestaan van dit privacy-statement en hebben
de mogelijkheid hierop te reageren.
3. Nieuwe leden gaan expliciet akkoord met dit privacy-statement.
4. (Bestuursleden) die, als aangegeven in dit privacy-statement, inzage hebben in
gegevens uit de ledenadministratie, sluiten een “verwerkingsovereenkomst”, c.q.
ondertekenen een afschrift van dit privacy-statement.
5. Deze afschriften worden bewaard in de administratie van de eerste secretaris.
Hoe kan dit privacy-statement worden gewijzigd?
1. Wijzigingen in dit privacy-statement behoeven de goedkeuring van de Algemene
Vergadering. Ter zake gelden dezelfde regels voor besluitvorming als bij het
wijzigen van het Huishoudelijk Reglement.
2. Na besluitvorming is het nieuwe privacy-statement van kracht vanaf de dag dat het
besluit is genomen. Alle leden die op dat moment tot de vereniging behoren,
worden geacht ermee in te stemmen. Het voorgaande beperkt het recht van een lid
niet om het lidmaatschap te beëindigen naar aanleiding van het genomen besluit.
Op welke datum gaat dit privacy-statement in en op welke data is het gewijzigd?
1. Het privacy-statement gaat in per 25 mei 2018.
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MEDEDELING VAN DE NIEUWE PENNINGMEESTER
Hierbij samenvattend verhaal over mijzelf zoals gezegd in de Algemene
Ledenvergadering van 7 april 2018.
Mijn naam is Victor Tandjoeng, geboren in Batavia ( tegenwoordig Jakarta) –
Indonesië en ben de zeventigste in januari reeds gepasseerd.
Van huis uit ben ik Werktuigbouwer ( fietsenmaker) maar ging t/m 2012 als
project leider in een offshore constructie bedrijf in zee.
Mijn vrouw heet Hian en wij hebben samen 4- en 5 kleinkinderen.
Ik hoop dat het penningmeester werk niet al teveel van mijn ( héél veel vrije) tijd
in beslag neemt. Maar met behulp van de voorzitter en de secretaris zal dat wel
vlottend!

MEDEDELING AAN ONZE LEDEN
Zaterdag 9 juni is er GEEN CLUBMIDDAG, vanwege festiviteiten elders!
Eerstvolgende clubmiddag zal op Zaterdag 8 september 2018 zijn, met een zeer
interessante lezing! Details over deze lezing volgt in onze Nieuwsbrief nr. 3 van
Augustus 2018.
MEDEDELING VAN LINE DANCE
Wij houden op Zondag 2 september 2018 -

OPEN DAG –

Workshop voor nieuwe leden – beginners – iedereen die graag met
Line Dance wilt beginnen – dit is uw kans!
Voor beginners is alleen mogelijk op Donderdagavond!
Iedereen is welkom – Open van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Pluspunt – Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Info: Line-dance groep, zie elders in dit Nieuwsbrief.
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Boekentip: Gids historische stadswandelingen Indonesië
Sinds ik met YuLan Tjoa als onvolprezen gids een stadswandeling met De Vriendschap heb mogen
meemaken, is mij duidelijk geworden dat je wel de weg kan weten in een stad, maar daarmee de
stad nog niet hoeft te kennen. Ik vond het heel interessant om meer te weten te komen over
bijvoorbeeld de achtergrond van gebouwen, inrichting van wijken en opzet van parken in een stad
waarin je zo vaak onderweg was maar nooit goed die details had opgemerkt. Dus toen ik voor een
onderzoeksproject contact had met de uitgever die de ‘Gids historische wandelingen Indonesië’ had
liggen, was ik meteen geïnteresseerd! Zeker omdat ook mijn geboorteplaats Medan erin stond. En
inderdaad – het ziekenhuis waar ik in ben geboren wordt beschreven en Jln. Kartini waar ik met mijn

ouders hebben gewoond …! De gids geeft naast wandelroutes, uitgebreide historische informatie
met veel (oude en nieuwe) foto’s, informatie over architectuur en sociale ontwikkelingen (zie de
afbeelding voor een voorbeeld van de pagina´s). Aan bod komen Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabya en Malang – toch veel steden die een rol spelen in onze
levens. Graag wil ik daarom de leden van De Vriendschap van dit boek op de hoogte brengen.
Misschien gaat u binnenkort naar Indonesië (er is in juli een reis met de vereniging) of vindt u het
gewoon leuk om bekende plaatsen met andere ogen te bekijken!? Ik heb van de prijs (€ 19,50) niets
kunnen tawar (wet op vaste boekenprijs) maar bij een bestelling onder vermelding van “De
Vriendschap” met lidmaatschapsnummer, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. De
uitgever is te benaderen via info@LMpublishers.nl, uw bestelling kunt u ook via dit email-adres
plaatsen. Hopelijk hebt u er net zoveel plezier van als ik!

May Ling Thio.
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NIEUWS UIT DE SECTIE
SECTIE 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.

NB: WIJZIGING, VANWEGE VERBOUWING IS WIJKCENTRUM ALLEMAN
LANGER GESLOTEN; ZIE DE HIERNAVOLGENDE SPEELDATA!!!
25 mei 8 juni
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

BILJART zomer stop –
Laatste dag van Biljart is op 26 juni 2018 en
begint weer op 11 september 2018.
Fijne vakantie iedereen!!
Han Sing Liem

12

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
DONDERDAG 28 juni 2018 is laatste les vóór de vakantie voor
Donderdagavond en Vrijdagavond tezamen!
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
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Wandeling door Westelijke Grachtengordel, met Yulan Tjoa
Datum:
Start om 11 uur:
Einde om ca. 12.30 uur:
Dimsum (lunch) 13.00 uur:

Vrijdag 1 juni 2018
Victoria Hotel tegenover Centraal Station
Nabij De Dam
Oriental City, Oudezijds Voorburgwal 177

Op veler verzoek gaan wij weer wandelen en natuurlijk samen dimsummen in
Amsterdam. Opnieuw gaat Yulan ons een deel van ons mooie Amsterdam laten zien en
wijst zij ons op de details en historie van de prachtige gebouwen en de
stadsontwikkeling vanaf de 16 e eeuw tot nu. Hieronder een voorproefje.
De grachtengordel van Amsterdam was een project voor een
nieuwe ‘havenstad’, gebouwd aan het einde van de 16e en het
begin van de 17e eeuw.
Om het stadsgebied uit te breiden was drooglegging van het
moerasland nodig. Hiervoor werd een netwerk van grachten
aangelegd in concentrische bogen. Langs de grachten staan
talloze monumenten en huizen met hun kenmerkende gevels. Dit
model van stedelijke uitbreiding – het grootste en meest
samenhangende van zijn tijd – diende tot de 19e eeuw als
referentie in de hele wereld .
Wij beginnen voor het Victoria Hotel en wandelen deze keer over
de Westelijke grachtengordel, langs prachtige monumentale
panden zoals bv. het Huis met de Hoofden en het Bartolotti huis.
We komen langs de beroemde 9 straatjes en lopen over het
hernieuwde Rokin.
Wij wandelen heel rustig en nemen voldoende pauze. De
wandeling eindigt nabij de Dam en dan lopen wij zelfstandig naar
Restaurant Oriental City in de Damstraat, hoek Oudezijds
Voorburgwal, alwaar wij onze gezamenlijke dimsum nuttigen.
De kosten voor de dimsum wordt hoofdelijk omgeslagen, neem
contanten mee ong. 16 euro pp, incl. thee .
Aanmelden voor wandeling en evt. lunch kan bij Hing Teng per
email hhteng@telfort.nl of mobiel 06 2266 0108. Neem op de
dag zelf mijn mobielnummer mee en graag even bellen mocht u
onverhoopt niet op tijd zijn. Indien U slechts meedoet met de
dimsum lunch, dat kan, graag even aanmelden ivm reservering.
Kosten voor deze wandelexcursie bedraagt 9,50 euro per persoon (niet -leden 12,50
euro). Meld U zo spoedig mogelijk aan. Vanwege nieuwe regulatie van de gemeente
Amsterdam kunnen slechts een beperkt aantal mensen mee, graag begrip hierv oor.
Het bedrag graag vóór 27 mei, ovv ‘Wandeling de Pijp’ overmaken op IBAN NL85 INGB
0006 077092 t.n.v. De Vriendschap.
Hing Teng
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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
email: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)

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
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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
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 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
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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:

Mob:

E-mail:

Evt. Ingeschreven bij sectie:
Hobby’s:
Meldt hierbij ook partner als lid/donateur: ja / neen
Naam:

M/V

Voornamen:
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mob:

E-mail:

Evt. ingeschreven bij sectie:
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
Clubmiddag
Clubmiddag
Clubmiddag
boeken!

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

9 juni GEEN CLUBMIDDAG
8 september
10 november
8 december POTLUCK – verkoop van

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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