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JAARSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
2 OKTOBER 2021
VERGADERING BEGINT om 14.00 uur

Aan:
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SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter:

Dhr. Han Sing Liem,
tel.0610579961, hansingliem@yahoo.com
Vice voorzitter:
Dhr.Oman Pao Han Tan,
tel.0653417798, pthanoman@gmail.com
Secretaris:
Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566, elly.ang@casema.nl
1e Penningmeester: Dhr.Sim Tjiang Lie, tel.0644844162, stlie@ziggo.nl
2e Penningmeester: Dhr.Fred Oei,
tel.0621865589, 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: € 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. 2022-1: 15 januari 2022
 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

Gelieve uw maaltijd en snacks vooraf per telefoon of e-mail te bestellen
bij Elly Ang (020-441 7566/0651354574) of Susan Tjin (020-695 8322).
Op de clubmiddag zullen wij geen losse verkoop meer hebben!
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OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging DE VRIENDSCHAP 2 Oktober 2021 om 14.00 uur

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

zaterdag 2 Oktober 2021
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.

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 2021
Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging
De Vriendschap op 2 oktober 2021 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 2 oktober 2021 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 27 september 2021 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 2 oktober 2021 zelf
aan de zaal laten afgeven door een ander lid.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP – ALV
Datum: 2 OKTOBER 2021
AANVANG: 14.00 uur
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededeling/ingekomen stukken
3. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020 verslag Kascie 2020
4. Goedkeuring Jaarrekeningen 2019 en 2020
5. Aankondiging einde bestuurstermijn na decharge
6. P M´s stellen zich niet herkiesbaar
7. Kandidaat Penningmeester en kandidaat bestuurslid
8. Kennismaking nieuwe bestuursleden
9. Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur
10.Benoeming Kascommissie 2021
11.Rondvraag
12. Sluiting
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VERSLAG KASCOMMISSIE BOEKJAAR 2020
OPDRACHT
In het huishoudelijk reglement van de vereniging De Vriendschap (DV) staat in
artikel 10 lid 4 van de Statuten en artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement
2012 vermeld dat de Algemene Leden Vergadering een kascommissie benoemt.
In opdracht van de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft de kascommissie
het onderliggend jaarverslag 2020 van de vereniging DV gecontroleerd. Dit
jaarverslag is opgesteld onder verantwoording van het bestuur van de vereniging
De Vriendschap.
ALGEMEEN
Vanwege COVID-19 hebben nagenoeg geen activiteiten plaatsgevonden. De
opmerkingen van 2018 en 2019 zijn nog van kracht.
De naam van de vereniging “de Vriendschap” is door de oprichters niet voor niets
gekozen, een vriendenkring komend uit de ledengroep van de vereniging
Inisiatip te Rijswijk, maar wonend in Amstelveen. Een vriendenkring met
discussie- en themadagen, maar ook secties zoals Mahjong bridge en andere
activiteiten.
De heer Tan King Han is 10 jaar lang voorzitter geweest en neemt nu zitting in
de kascommissie. En heeft het genoegen gehad deze oprichters persoonlijk te
kennen .De jonge generatie bestuurders hebben de oprichters niet gekend ,en
er zijn langzamerhand onderlinge irritaties en wrijvingen gegroeid tussen het
bestuur en de sectie besturen en wantrouwen die tegen de oorspronkelijke
doelstellingen van de vereniging de Vriendschap indruisen. Met onze
aanbevelingen hoopt de kascommissie. Een einde te maken aan deze negatieve
tendensen.
De kascommissie is van mening dat de secties een onderdeel is van de
activiteiten van de vereniging zowel financieel in positieve zin maar ook in
negatieve zin als een sectie in financiële nood zal komen te zitten staat de
vereniging garant voor deze sectie moeten staan. De secties zijn dus pertinent
NIET zelfstandig en onafhankelijk en zullen de richtlijnen van de statuten en
huishoudelijk reglement moeten volgen.
Wij verwijzen U ook naar onze opmerking met betrekking tot het voortbestaan
van de vereniging.
INLEIDING
In vervolg van ons kascommissie verslag over 2018 en over 2019 delen wij het
volgende mede.
Op de ALV van 26 oktober 2019 is een nieuw bestuur beëdigd. De jaarrekening
2020 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur.
1
BEVINDINGEN
1. In de statuten staat het doel van de vereniging in artikel 2 Lid 1:
“De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de onderlinge
vriendschapsbanden van de leden”. De naam van de vereniging “de
Vriendschap” is door de oprichters niet voor niets gekozen, een vriendenkring
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komend uit de ledengroep bij de vereniging ”Inisiatip” te Rijswijk, maar
wonend in Amstelveen. Men wilde plaatselijk ook dezelfde activiteiten
uitvoeren in Amstelveen.
In artikel 2 Lid 2 staat: “zij tracht dit doel te bereiken door het stimuleren en
organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve activiteiten.
In de huidige situatie zijn langzamerhand onderlinge irritaties en wrijvingen
ontstaan tussen de secties en het bestuur, waardoor het wantrouwen is
gegroeid. Ook de doelstelling van de vereniging. Mede hierdoor willen de
secties autonomie. Dit druist in tegen de doelstelling en het huishoudelijk
reglement van de vereniging. De secties zijn onderdeel van de vereniging.
2. Volgens de comptabiliteit-voorschriften voor verenigingen dient de vereniging
ieder jaar een jaarverslag op te stellen. Er zijn voor zover ons bekend, nog
nooit jaarverslagen opgesteld in de zin zoals dit conform de comptabiliteit wet
dienen te worden opgesteld. In dit jaarverslag dient de doelstelling en aard
van de activiteiten, inschrijving Kamer van Koophandel en de namen en
functies van bestuursleden te worden genoemd. Ook is de jaarrekening een
onderdeel van het jaarverslag. Ook dient de jaarrekening te voldoen aan
bepaalde regels.
Verder dient in het jaarverslag een inleidend woord van de voorzitter te worden
opgenomen met gebeurtenissen van het afgelopen jaar en eventuele
toekomstplannen.
3. Bij de jaarrekening zijn de volgende opmerkingen te maken. In artikel 14
staat vermeld dat jaarlijks een begroting voor het komende jaar moet worden
opgesteld en ter goedkeuring in de ALV te worden behandeld. Aangezien de
secties onderdelen zijn van de vereniging moeten zij ook hun deelbegroting aan
de penningmeester afgeven die de begrotingen in de totale begroting van de
vereniging consolideert. Deze begroting is een mandaat voor het dagelijks
bestuur om te kunnen handelen en de vereniging te kunnen besturen.
4. Wij hebben geconstateerd dat er nagenoeg geen tekortkomingen zijn in het
bewaren van facturen en overige specificaties. Dit is noodzakelijk om de
rechtmatigheid van de uitgaven vast te kunnen stellen. Hiertoe is door de
(vorige) penningmeester al een begin gemaakt door het invoeren van een
declaratie formulier. Ook dient bij aankoop van snacks en andere zaken , altijd
een getekend bewijs van ontvangst in de administratie te worden bewaard.
Ook dient bij kontante opnames van de bank de reden van opname en relevante
bonnen en facturen te worden gearchiveerd. Dit voorschrift dient ook door alle
secties te worden nageleefd. Wij hebben geconstateerd dat er verbetering is
opgetreden in de openheid van de meeste secties, mede door inzet van de
penningmeester
2
5. Het vaststellen van de volledigheid van de opbrengsten is nog een tijdrovend
werk. De algemene ledenlijst dient “up to date” te zijn. Dit geldt zeker ook voor
de afzonderlijke ledenlijsten van de secties. Het probleem van introducés bij de
secties bemoeilijk de controle. Er dient regelmatig overleg en afstemming
plaats te vinden tussen de secretaris en alle penningmeesters.
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6. De kascommissie kan naar
aanleiding van de geconstateerde
tekortkomingen, met name de drang van de sectiebesturen voor
zelfstandigheid, wat een gevaar vormt voor de continuïteit van de
vereniging, nog geen oordeel vellen over de geleverde stukken van
2019. Wel is er een aanmerkelijke vooruitgang opgetreden in de
transparantie van de toegeleverde stukken. Aangezien het bestuur de
opmerkingen ter harte neemt beveelt de kascommissie de ALV om het
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2020.
ADVIES en AANBEVELINGEN
Er dient een begroting, inclusief deel begrotingen gemaakt te worden voor het
komende jaar. Deze geconsolideerde concept begroting dient goedgekeurd te
worden door de ALV. De penningmeester zal voor 2021 een begroting opstellen.
Er wordt dan overleg gepleegd met de secties.
De drang naar autonomie bij de secties kan problemen veroorzaken voor het voortbestaan van de vereniging. Het is aan te bevelen een aparte ALV te houden om dit
probleem voor eeuwig en altijd uit de lucht te halen.
Het gebruik van een uniform declaratie formulier is aan te bevelen en voorkomt
boekingsfouten. Ook is dit van belang voor het vaststellen van de rechtmatigheid
van de uitgaven. De oude penningmeester heeft inmiddels een standaard formulier
ontwikkel die vanaf 2019 wordt gehanteerd.
Het is aan te bevelen dat het bestuur werkt aan het opleveren van een jaarverslag.
Aangezien op 26 oktober 2019 een nieuw bestuur is benoemd, gelden de
aanbevelingen voor het nieuwe bestuur.
VOORTBESTAAN VAN DE VERENIGING
Het voortbestaan van de vereniging hangt af van verscheidene factoren maar is
vooral afhankelijk van twee hoofd factoren t.w. :
1. Aanwas van nieuwe leden, jongere leden vooral in de categorie van 60
plussers.
Deze aanwas stokt al decennia omdat er veel leden in de afgelopen jaren
zijn overleden of om andere redenen hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Ondanks de afwezigheid van aanwas van leden, is de hoogte van de
contributie niet aangepast en ook niet geïndexeerd.
Ondanks verwoede pogingen in het verleden is het substantieel
aantrekken van nieuwe leden mislukt.
2. Het vermogen van de Vereniging is al jaren versnipperd doordat in de
praktijk de secties van mening zijn, dat zij met name in financiële opzicht,
zich zelfstandig kunnen opstellen en dat zij een hoger vermogen kunnen
permitteren dan het voorgeschreven bedrag dat in het vigerende
Huishoudelijk Reglement van de vereniging vermeld staat.
Kortom het vermogen van de Vereniging bestaat niet uit het vermogen
van verschillende secties maar is de optelsom van het vermogen van de
secties. Dit betekent dat in het kader van financiële aspecten, inclusief
o.a. het opeisen van bonnetjes ter controle, het bestuur van de vereniging
het voor het zeggen heeft en niet het sectiebestuur !!!
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De jarenlange mening dat secties zich financieel onafhankelijk kunnen
gedragen is geheel uit den boze en druist in tegen het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging.
De Kascommissie is dan ook van oordeel dat het huidige bestuur en de
besturen van de
secties, in het kader van de financiën van de vereniging, zich rekening
dienen te houden
met uitvoering van de regels conform het Huishoudelijke Reglement.
In de jaarrekening is al rekening gehouden met een geconsolideerd
vermogen.

3. Bovendien constateert de Kascommissie dat binnen de secties wel
saamhorigheid en gevoel van eendracht aanwezig is, maar dit gevoel van
cohesie bij de Vereniging de Vriendschap geheel ontbreekt.
Gelet op het bovenstaande is de Kascommissie van mening dat indien er geen
rekening wordt gehouden met het bovenstaande punten de Vereniging ten dode
is opgeschreven.
Tot slot danken wij de penningmeesters en voorzitter voor hun medewerking en
bereidwilligheid alsmede de toezegging om de adviezen ter harte te nemen.
Wij hopen dat het bestuur de sectie bestuurders
kan overtuigen dat wij met zijn allen een totale eenheid vormen.
De kascommissie, Amersfoort 10 Mei 2021
Hoogachtend,
Tan King Han
Tan Khik Hauw
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Kandidaat bestuursleden
dr. ir. D.S. Tan Curriculum vitae
Personalia:
Geboren te Semarang (Indonesië) op 29 juli 1939. Gehuwd
Opleiding:
1963 Diploma Elektrotechnisch Ingenieur; Technische Universiteit Delft.
1995 Promotie Erasmus Universiteit Rotterdam, vakgroep ACAB
(Bestuurlijke Informatiekunde).
Loopbaan:
1965 Fokker Vliegtuigfabrieken, Schiphol; groepsleider Elektronische
Systemen bij de ontwerpafdeling. Tevens docent Wis-en
Natuurkunde bij de Avond-HTS Amsterdam.
1971 Rijkswaterstaat, Dienst Informatieverwerking (DIV), Rijswijk (ZH);
hoofd Instrumentatie-centrum, vanaf 1975 tevens waarnemend
hoofd Algemene Zaken en plaatsvervangend directeur DIV. De DIV
(ca. 300 medewerkers) was verantwoordelijk voor de
automatisering bij Rijkswaterstaat.
1981 Gemeente Amsterdam; directeur GCEI.
GCEI was het marktconform gemeentelijk automatiseringscentrum,
dat de stadsdelen en gemeentelijke diensttakken (met in totaal ca.
26000 ambtenaren) diensten verleende, zoals o.a. consultancy en
opleidingen, ontwikkeling, onderhoud en exploitatie van centrale en
decentrale informatiesystemen en facilities management. Met ca.
370 medewerkers werd in 1989 een omzet gerealiseerd van ca. 77
miljoen gulden en een winst van 5 miljoen gulden.
1990 Zelfstandig management consultant en interim manager. Selectie
van uitgevoerde opdrachten:
- bundeling van activiteiten van een vijftal bedrijven van Pink
Roccade;
- onderzoek automatisering bij verzelfstandiging van het pensioenfondsenbedrijf van GAK;
- advisering over informatiestrategie van Energiebedrijf
Amsterdam in verband met fusie;
- informatiesurveys bij enkele lokale eenheden van de
Belastingdienst.
- doorlichting afdeling Informatiemanagement van Belastingdienst
Automatiseringscentrum;
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- leiding ICIT (Instituut voor Keuring en Certificatie van Informatie
Technologie) project Benchmarking: Internationaal onderzoek
keurings-en certificatie infrastructuren;
- opzetten service-organisatie van de vezeldivisie van AKZO Nobel
i.v.m. verzelfstandiging;
- beoordeling en verbetering van bedrijfsprocessen bij o.a. EDS,
Unisys, Getronics en GAK.
Bestuursvoorzitter van Vereniging De Vriendschap te Amsterdam
(2000 - 2004).
2017 Penningmeester bestuur van European China Friendship Association.
Secretaris bestuur Vereniging De Zonnebloem, afdeling Flevoland.
Publicaties:
Selectie van publicaties vanaf 2000:
 IIM Information Infrastructure Management: IT Enabled Business
Development & Management, Lansa Publishing, Leiderdorp, 2000 (met A.A.
Uijttenbroek en W. de Jong).
 BDM: IT enabled Business Development and Management Methodology; Guide
to IT Service Management, Addison-Wesley, London, 2002 (met A.A.
Uijttenbroek).
 Van informatiemanagement naar informatie-infrastructuurmanagement;
Lansa Publishing, Leiderdorp, 3e volledig herziene druk, 2003.
 Managing Networked Organizations; Lansa Publishing, Leiderdorp, 2004.
 Kwaliteitsmanagement in balans; Thieme Meulenhoff, Utrecht, 2006.

Lani Liem Curriculum vitae
Ik ben Lani Liem, geb 1-7-56. Ik ben getrouwd met Hien Tan. Wij wonen hier
leuk in Amstelveen.
Ik was 11 jaar toen ik van Indonesië met mijn ouders en mijn broers naar
Amstelveen verhuisde.
Na mijn studie geneeskunde was ik na werken in de psychiatrie en de
huisartsenopleiding Verpleeghuisarts geworden (tegenwoordig Specialist
Ouderengeneeskunde).
Ik heb veel affiniteit met het werken met ouderen, een heel belangrijk aspect in
de gezondheidszorg maar ook in de maatschappij.
Natuurlijk is de Vriendschap niet alleen voor ouderen, maar het is wel een
vereniging die zeker ook de kwaliteit van leven van de gepensioneerden goed
willen bewaken, daarom wil ik dat de vereniging blijft bestaan en wil ik het
bestuur ondersteunen.
Momenteel heb ik door tekort aan collega’s het nog druk op het werk, maar
zodra het kan zal ik mij beter inzetten als bestuurslid.
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Bibliotheek:
Sectie Biljart:
Sectie Bridge:

dhr.Edwin Liem e-mail:edwin.liem@vancampenliem.com
dhr.Bob Oei, Tel.020-6464774, email:boboei@khing.com
dhr.Bob Oei, Tel.020-6464774, email:boboei@khing.com
Mw.Ciska Goudsmit, Tel.0297-764312,
email:goudsmit@caiway.nl
Sectie Line–Dance:
Mw.Ingkie The, Tel.0650221980,email:ingkie@gmail.com
Sectie Mahyong:
Mw.Grace Halim, Tel.0297-564477,
email:grace.halim@kpnmail.nl
Mw.Hilly Sie, Tel.020-6458398
Clubmiddag:
Mw.Mayke Soeselonadi, Tel.020-6102894,
email:msoeselo@gmail.com
Evenementen:
Mw.Hing Teng, Tel.020-6413859,
email:hhteng@telfort.nl.
Website:
Mw. Juul de Moel-Nitisusanta, Tel.0647774560,
email: juul@omnisys.nl
Redactie Nieuwsbrief: Mw Ing Lwan Taga-Tan (doet ALLEEN de opmaak)
Mw.Elly Ang,
email: elly.ang@casema.nl
(doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/
Communicatie met de drukker)
BERICHTEN UIT DE SECTIES
Biljart
Na een lange pauze van het reguliere biljart, ziet het ernaar uit dat we
binnenkort weer mogen biljarten.
Het voorstel van de voorzitter van de Vriendschap, de heer Han Sing Liem is
om pas na de ALV van begin October 2021 te beginnen.
Van onze biljartsectie is een aantal leden voor eigen rekening en risico op
de dinsdagen van 10-12 uur gaan biljarten op 2 tafels.
Als het reguliere biljart begint, spelen we op de 4 tafels waarop we
voorheen ook speelden.
Daar we nu 16 leden hebben en het niet vaak voorkomt dat iedereen aanwezig
is, is de verwachting dat 4 tafels voldoende zullen zijn.
Helaas zal Han Sing onze biljartsectie verlaten, maar gelukkig zal de
echtgenote van Kiem Ay, Mary bij ons komen spelen, welkom Mary!
Helaas was in het begin van de pandemie onze altijd vrolijke Siouw Tik door
Corona overvallen en overleden.
Verder betreuren wij ook het heengaan van Tek Beng, een trouwe en
sympathieke speler die we node missen.
Onze sectie heeft gelukkig een nieuwe penningmeester, Okky.
Wij danken Hiem Njoo dan ook voor de jarenlange diensten als
penningmeesterschap van onze sectie.
Okky wordt bijgestaan door zowel Inge als Poan, een heel sterk team dus!
De biljartsectie komt dus als herboren het nieuwe clubjaar tegemoet.
Allen veel biljartplezier toegewenst!
Bob Oei, voorzitter biljartsectie
Bridge
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Het zou fijn zijn als we weer kunnen gaan bridgen in clubverband. We hebben als
streefdatum vrijdag 1 oktober in gedachten.
Het is de bedoeling om die vrijdag er een gezellige dag van te maken en we
gewoon vrij spelen, dus geen competitie. Ria, onze spelleidster , zal wel de
kastjes aansluiten.
Aangezien dit bericht eind augustus is opgesteld, en we nog niet weten wat Den
Haag gaat beslissen half september, ivm de “loslaat” datum 20 september, is
alles wat hierboven vermeld is onder VOORBEHOUD.
Vriendelijke groet,
Secretariaat De Vriendschap sectie bridge
Cisca Goudsmit
goudsmit@caiway.nl
0297 764312

29-8-2021
Kort verslag betreffende de bridgesectie van de Vriendschap
Bij bridge is de afstand tussen de spelers ca. 80-100 cm.
Het betekent dat als de 1,5 meter regel door overheid gehandhaafd wordt,
bridgen, zoals we dat gewend zijn, niet mogelijk is.
In afwachting van de persconferentie zal het bestuur wel voorlopige ideeën
uitwerken, maar concreet nog niets doen.
Helaas, maar het is niet anders.
Het bestuur van de sectie bridge is nog steeds:
Bob Oei, voorzitter
Cisca Goudsmit, secretaris
Peter Agus, penningmeester
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Line Dance
Wij mogen weer beginnen met Line-Dance, voor dit seizoen zullen wij beginnen
in Oktober tot 23 December 2021. Daarna gaan wij verder op 6 Januari 2022!
Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT – Smeenklaan 1 – 1182 GC Amstelveen
(t.o. Restaurant de Molen de Jonge Dikkert – Amsterdamseweg/Molenweg)
U kunt heerlijk lijndansen op country- en non-countrymuziek. ONder leiding van
Coby Damen leert u diverse passen en nieuwe dansen! Coby zal in het eerste
uurtje gemakkelijke dansjes geven voor iedereen om er in te komen!
Donderdagavond : van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Oktober 7-14-21-28; November 4-11-18-25; December 2-9-16-23
Vrijdagavond : van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Oktober 8-15-22-29; November 5-12-19-26;December 3-10-17-23
–laatste lesavond voor Donderdag- en Vrijdagavond, om gezamenlijk op
23 december 2021 op Donderdagavond te vieren!!!!
Lesgeld bedraagt Euro 6,-- per lesavond, je betaalt voor het seizoen, voor
aanvang van de lessen! Gaarne op bankrek.NL97INGB0002338787 t.n.v. S.K.LoSie en/of H.L.The-Lim te Amsterdam.
Info.
Kien Lo – swankiensie@hotmail.com – Tel. 020-6440140
Ingkie The – ingkie@gmail.com - Tel. 06 50221980
Elly Ang – elly.ang@casema.nl – Tel. 06 51354574
Mahjong
Na anderhalf jaar kunnen wij weer van start gaan als mahjong sectie. Onder
voorbehoud dat het kabinet op 20 september inderdaad kan besluiten om de 1,5
m los te laten. Laten wij hier vooralsnog vanuitgaan.
Daar u vorig jaar contributie heeft betaald maar niet heeft kunnen spelen bieden
wij u de deelname tot eind januari 2022 kosteloos aan.
Deze start zal op vrijdag 8 oktober 2021 plaatsvinden! Wij hopen velen van u
weer te mogen verwelkomen. In goede gezondheid natuurlijk. Dat betekent dat u
volledig gevaccineerd bent en geen klachten heeft.
Ook willen wij graag dat u zich tevoren bij mij aanmeldt; per telefoon 0297564477 of per e-mail: grace.halim@kpnmail.nl
==================================================
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Algemene gegevens:
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.
De speeldata tot de Kerstvakantie zijn:
8 en 22 oktober
12 en 26 november
10 december
Plaats:Wijkcentrum Alleman
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen
Tijd:12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie)
Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398
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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
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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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AFZ: VERENIGING DE VRIENDSCHAP
Secretariaat
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD AMSTELVEEN
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