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JAARSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
6 November 2022
VERGADERING BEGINT om 14.00 uur

Aan:
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SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter:
Vice voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester
Commissaris

Dhr. Han Sing Liem,
Tel.31610579961,hansingliem@yahoo.com
Dhr.Oman Pao Han Tan,
Tel.31653417798,pthanoman@gmail.com
Mw. Elly Ang, tel. 020-4417566,elly.ang@casema.nl
Dhr.Djoen Swan Tan, Tel.0681916724-email dstan@xs4all.nl
Mw.S.L.Liem, Tel. 020-6404185 – email -l.h.tan@hccnet.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. 2023-1: 15 januari 2023
 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 14.00 uur, de zaal is dan open vanaf 13.30 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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Algemeen Jaarverslag
Profiel van De Vriendschap – De Vriendschap is een vereniging die in 1989 is
opgericht door leden uit de Peranakan Chinese gemeenschap (Chinezen uit
Indonesie) 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.
Door de Corona pandemie in 2020 en 2021 maken wij ons zorgen dat de
ledenaantal flink is terug gelopen tot nu 2021 - 272 leden!
Wij merken duidelijk, dat veel van onze leden ons zijn ontgaan en vele leden
vanwege ziekte en ouderdom, verhuizing naar zorg tehuizen elders in het land,
komen te wonen.
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 Nederland. Vooral bij de Bridge en Line Dance komen nu
Nederlanders, meestal vrouwen.
De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee wekelijkse) sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a. Mahjong, Bridge, Biljart
en Line - dance.
Wij hebben nog onze Bibliotheek, waar onze leden nog steeds gratis boeken
kunnen lenen!
De vereniging heeft in 2021 niet veel kunnen organiseren vanwege de Corona!
Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het
bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten.
Elly Ang, secretaris

Let op! In november en december organiseert De Vriendschap twee
activiteiten:

Zaterdag 12 november - AZIATISCHE KOOKWORKSHOP zie pag 25
Maximum 20 deelnemers

Zaterdag 17 december - POTLUCK IN KERSTSFEER zie pag 26
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OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging DE VRIENDSCHAP 6 November 2022 om 14.00 uur

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

zondag 6 November 2022
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: 020-4417566

5

6
MACHTIGING ALV 2022
Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging
De Vriendschap op 6 November 2022 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 6 November 2022 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 30 oktober 2022 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 6 november 2022 zelf
aan de zaal laten afgeven door een ander lid.
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Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap
Datum en tijdstip: 2 oktober 2021, 14.00 uur
locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Aanwezig dagelijks bestuur:
voorzitter de heer Han Sing Liem
vice-voorzitter de heer Oman Pao Han Tan
secretaris mevrouw Elly Ang
1e penningmeester de heer Sim Tjiang Lie
2e penningmeester de heer Fred Oei
bestuurslid de heer Djoen Swan Tan
notulist: mevrouw May Ling Thio

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

Opening door de voorzitter
Mededelingen / Ingekomen stukken
Goedkeuring financieel jaarverslag 2020, verslag kascommissie 2020
Goedkeuring jaarrekeningen 2019 en 2020
Aankondiging einde bestuurstermijn na décharge
Penningmeesters stellen zich niet herkiesbaar
Voordracht kandidaat penningmeester en kandidaat-bestuurslid
Kennismaking nieuwe bestuursleden
Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur
Benoeming kascommissie 2021
Rondvraag
Sluiting

Ad 1. Opening door de voorzitter
Voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur. Er zijn 47 leden aanwezig en 8 via volmacht
vertegenwoordigd, waarmee met het totaal van 55 het vereiste quorum is behaald bij een
ledenaantal van 280.
Er wordt een minuut stilte genomen om de leden die in het afgelopen jaar de vereniging zijn
ontvallen, te herdenken.
Ad 2. Mededelingen / Ingekomen stukken
De secretaris geeft aan dat er geen (extra) mededelingen zijn en geen ingekomen stukken voor
de vergadering. Daarmee wordt de agenda van de ALV vastgesteld.
Ad 3. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020, verslag kascommissie 2020
Ad 4. Goedkeuring jaarrekeningen 2019 en 2020
Vanwege de COVID pandemie zijn er met betrekking tot de verslaglegging de nodige
inhaalslagen te maken. Als kascommissielid is de heer Khik Hauw Tan aanwezig en geeft een
toelichting, mede namens mede-kascommissielid de heer King-Han Tan.
Tijdens de (tweede) ALV in oktober 2019 was er geen kascommissie en daarmee was de
jaarrekening over 2018 nog niet goedgekeurd. In overleg met de leden van het bestuur Jacobs
hebben de heren Tan van de daarna aangetreden kascommissie die nog wel onderzocht en
goedgekeurd, in samenspraak met de huidige PM Fred Oei, waarbij correcties zijn
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aangebracht op de jaarrekening 2018. De jaarrekening 2020, over de periode van de COVID
pandemie is gecontroleerd en ook goedgekeurd.
In de huidige opzet van de jaarrekening staat nu een geconsolideerde balans. Dit is van belang
omdat het vermogen van de secties onderdeel is van het vermogen van de vereniging
(conform de statuten) en is een correctie op de voorgaande jaren vanaf 2017. De
kascommissie is ervan overtuigd dat dit de juiste weerspiegeling is van de financiële
gezondheid van De Vriendschap.
> Mevrouw Hing Teng vraagt hoe groot het (bestuurs-)vermogen is en wat de ontwikkeling
ervan is in de afgelopen jaren?
PM Fred Oei vertelt (dit betreft het bestuurs-vermogen dus):
2014
€ 12.424,2015
11.932,2016
8.305,2017
3.681,2018
1.907,2019
714,2020
2582,Op de vraag van mevrouw Hing Teng hoe deze verschillen zijn te verklaren, antwoordt PM
Fred Oei dat er geen financieel verantwoord beleid is geweest. Daarnaast was er bijvoorbeeld
over 2018 en eerder nooit een begroting ingediend. Het toenmalige bestuur had in 2017 geen
penningmeester, de voorzitter was PM interim (N.B. uitleg: bestuur Jacobs had nooit een
begroting geleverd bij de jaarrekeningen). Voorzitter Han Sing Liem geeft aan dat dit niet te
‘verhalen’ is op de voormalige bestuursleden en Kascie-lid Khik Hauw Tan vult aan dat de
leden bij de toenmalige ALV’s er (immers) zelf bij waren, er niet om een begroting hebben
gevraagd en de stukken hebben goedgekeurd.
> Mevrouw Patricia Tjiook vraagt een toelichting op het verschil tussen a. het bestuur en b. de
vereniging. De toelichting daarop is:
a. exclusief secties, contributies en overheadkosten;
b. samengesteld inclusief secties.
Kascie-lid Khik Hauw Tan benadrukt dat de autonomie van de secties in de voorgaande jaren
te verregaand is geïnterpreteerd. Autonomie gold binnen de sectie, maar de sectie blijft onder
de vlag van de vereniging opereren. Daarbij verwijst hij naar de bijlage ‘Verslag
Kascommissie boekjaar 2020’ bij de jaarstukken (p. 8 e.v.). Voorzitter Han Sing Liem sluit de
discussie af door aan te geven dat het idee van de absolute autonomie van de secties er ten
onrechte is ingeslopen en dat dit in de meest recente vergadering tussen het bestuur en de
secties in augustus 2021 is uitgesproken en opgehelderd. Het is een wederkerigheid: het
bestuur zou de secties kunnen ondersteunen, maar ook verzoeken om bij te dragen. Voorzitter
bedankt de kascommissie voor hun inzet.
> De heer Kwa Tjoan Lie vraagt hoe de statuten zich verhouden tot het handelen van de
secties in de praktijk. Sommige rekeningen van de secties staan op naam van de individuele
leden als sectievoorzitters en daar kan het verenigingsbestuur niet bij. Kascie-lid Khik Hauw
Tan beaamt dat, maar in alle jaren van de vereniging is dat in goed vertrouwen altijd naar
wens verlopen.
> Mevrouw Hing Teng vraagt of er voor 2021 een begroting is? PM Fred Oei antwoordt met
ja voor bestuur alleen (zie jaarrekening 2020 pag.4), maar dat door de pandemie er alleen
lopende kosten zijn uitgegeven. Kascie-lid Khik Hauw Tan vult aan dat mevrouw Teng in
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principe gelijk heeft, maar dat het niet veel nut heeft om voor de resterende maanden van
2021 nog een begroting te maken, ook omdat – zoals secretaris Elly Ang aangeeft,
bijvoorbeeld pas een week vóór de ALV bekend was of de vereniging bijeen kon komen voor
de ALV. Verdere plannen zijn dus nog niet gemaakt. De usance in de geschiedenis van De
Vriendschap is dat bij de ALV in maart, pas de begroting voor dat lopende jaar wordt
gepresenteerd, ondanks dat dat een beetje vreemd is. Kascie-lid Khik Hauw Tan stelt dat de
vereniging naar de toekomst moet kijken en zegt zijn steun toe hieraan bij te dragen door een
begroting op te stellen met betrokkenen. Dit wordt met grote instemming aangenomen door
de ALV.
> De heer Kwa Tjoan Lie wil de technisch-juridische kwestie aanstippen die voortvloeit uit
het ontbreken van een begroting. Strikt genomen kan de ALV daarmee geen goedkeuring aan
de jaarstukken verlenen en de heer Kwa geeft aan dat de (sectie-)bestuursleden dan
persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hij vraagt om hier een actiepunt van te
maken voor de eerstkomende ALV.
Vice-voorzitter Oman Pao Han Tan brengt in dat het bestuur niet heeft stil gezeten en vraagt
om begrip voor de gang van zaken. Ook dit vindt bijval van de ALV. Het punt van de heer
Kwa Tjoan Lie wordt meegenomen en er wordt voorgesteld om het bestuur inclusief de
secties een volmacht te geven om tot en met de volgende ALV op te treden en dan een
begroting te presenteren.
Hiermee worden punten 3. en 4. als afgehandeld beschouwd en de jaarrekeningen
goedgekeurd.
Ad 5. Aankondiging einde bestuurstermijn na décharge
Ad 6. Penningmeesters stellen zich niet herkiesbaar
Het bestuur wordt met applaus van de ALV décharge verleend. Aansluitend wordt
aangegeven dat de termijn van de twee penningmeesters voorbij is en dat zij zich niet
herkiesbaar stellen. PMs de heren Sim Tjiang Lie en Fred Oei bedanken alle secties en het
bestuur voor de samenwerking. Dank gaat ook uit naar de kascommissie. Inzet van de PMs
krijgt applaus van de ALV.
Ad 7. Voordracht kandidaat penningmeester en kandidaat bestuurslid
Ad 8. Kennismaking nieuwe bestuursleden
Ad 9. Samenstelling en installatie nieuw dagelijks bestuur
De heer Djoen Swan Tan wordt voorgesteld als kandidaat penningmeester en mevrouw Lani
Liem als kandidaat bestuurslid. Er wordt verder verwezen naar hun CV’s op pagina 20
respectievelijk 21 van de ALV-stukken. Zij worden door de ALV met instemming benoemd
en van harte welkom geheten. Mevrouw Lani Liem geeft aan nog even niet heel actief te
kunnen deelnemen vanwege drukke werkzaamheden, maar hoopt gauw invulling kunnen
geven aan haar bestuurslidmaatschap.
Hiermee is het nieuwe dagelijks bestuur weer aangevuld en compleet.
Ad 10. Benoeming Kascommissie 2021
De ALV gaat van harte akkoord met de herbenoeming van de twee huidige
kascommissieleden de heren Khik Hauw Tan en King-Han Tan. Applaus valt hen ten deel.
Ad 10a. Huishoudelijk Reglement
Als extra agendapunt wordt nog het Huishoudelijk Reglement naar voren gebracht. Voorzitter
Han Sing Liem vertelt dat hij die samen met mevrouw Patricia Tjiook nauwkeurig heeft
nagelopen. Als wijziging wordt voorgesteld dat het artikel dat donaties aan een bepaald
minimum moeten zijn verbonden, wordt geschrapt. De ALV gaat akkoord.
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Mevrouw Tjiook geeft aan dat het laatste concept van 2014 was en niet van 2012 zoals nu
staat vermeld. Wijlen de heer Lionel Tan heeft het concept in 2014 opgesteld en deze moet
nog formeel worden goedgekeurd. Ook dit passeert met algemene stemmen vóór door de
ALV.
Ad 11. Rondvraag
> De heer Bob Oei vraagt hoe er nu invulling wordt gegeven aan de autonomie van de
sectiebesturen: hoe declareer je, tot welk bedrag? Voorgesteld wordt dat tot € 100,- er geen
toestemming vooraf aan de penningmeester hoeft te worden gevraagd. De nieuwe PM Djoen
Swan Tan is akkoord. Kascie-lid Khik Hauw Tan merkt op dat dit besluit ook verwerkt moet
worden in de begroting. Voorzitter Han Sing Liem geeft aan dat nevenacties wel moeten
worden afgestemd.
De heer The Kwan Young neemt tot slot namens de leden het woord en bedankt het bestuur
en de kascommissie voor hun inzet in een lastige periode van de vereniging. Zijn woorden
worden met instemmend applaus afgesloten.
ad 12. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 16.10 uur.
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ACTIVITEITEN

zaterdag 12 november – AZIATISCHE KOOKWORKSHOP
Namens de Vriendschap nodigen wij jullie uit om op zaterdag 12 november van
12.30u-16.30u een Kookworkshop te volgen. Het zijn exclusieve Aziatische
gerechten, bestaande uit 1 Voorgerecht en 3 Hoofdgerechten, wat misschien
straks een idee is voor de komende feestdagen. Na de workshop kunnen we
gezamenlijk van alle gerechten genieten.
Met veel plezier zal ik mijn ervaring op het gebied van Aziatisch koken met jullie
delen. Wij, So Tjoe en Ingkie, zullen samen de workshop geven.
Wij zetten ons met veel enthousiasme in voor de activiteiten van De
Vriendschap.
Graag aanmelden bij Elly Ang, tel.: 06 5135 4574 of email: elly.ang@casema.nl
Maximum deelname 20 personen. Dus vol is vol!!!
De kosten zijn €40 per persoon incl. alle ingrediënten en de huur van de
kookstudio. Dit bedrag moet overgemaakt worden naar de bankrekening van De
Vriendschap NL85 INGB 0006 0770 92 met vermelding van Kookworkshop en
jullie naam.
Locatie: Kookstudio in het Stadshart van Amstelveen, Stadsplein 99, 1181 ZM
Amstelveen, Platform C, 3e etage, (betaald parkeren)
Graag zelf meenemen: een grote kunststof snijplank, een schort, een theedoek
en een groot en een klein mes.
Na afloop moeten we de zaal weer schoon opleveren en het zou daarom fijn zijn
als jullie ons willen helpen om de boel netjes op te ruimen.
Met vriendelijke groeten,
So Tjoe Kwee en Ingkie The
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Zaterdag 17 december 2022 - POTLUCK IN KERSTSFEER

Het begint traditie te worden om in december, en dit jaar is het op 17
december 2022 onze “eet en proef” te houden. Dit jaar willen wij dat
in KERSTSFEER gaan doen! Het is nog steeds de bedoeling hapjes
van elkaar te proeven, een beetje van dit, een beetje van dat!
“Eet en proef” betekent, dat iedereen mee kan doen, u maakt een gerecht
klaar voor 4 personen en brengt dat mee, zo kunnen wij op 17 december
elkaars gerechten proeven. Alleen een voorgerecht of hoofdgerecht of een
toetje is prima. Iedere gerecht is goed, het hoeft niet alleen
Indisch/Chinees te zijn.
Een gerecht uit een andere land, dat u zelf heel erg lekker vindt en graag
wilt klaarmaken. Maak iets klaar waarvan u denkt dat anderen het vast
lekker zullen vinden. Maak wel iets klaar dat verdeeld kan worden!
Wij verzoeken u vooraf aan ons te melden wat u meebrengt. De
mogelijkheid bestaat namelijk, dat we misschien teveel aanbod hebben
van bijvoorbeeld toetjes.
Dan wordt u verzocht om misschien een hoofd- of voorgerecht mee te
brengen.
Iedereen is welkom, ook niet-leden, maar wel wat meebrengen!
U wordt verzocht uiterlijk 12 december door te geven wat u meebrengt en
in welke categorie, aan:
Elly Ang- mob.0651354574–email:elly.ang@casema.nl
BRENGEN VAN EETWAAR VANAF 14.00 UUR OP ZATERDAG 17 DEC.

Locatie: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen
Probeer het warme eten zo warm mogelijk mee te brengen of breng het
mee in een pannetje, zodat wij dat kunnen opwarmen en warm kunnen
houden op een rechaud! Wij zorgen voor gekookte rijst.
Bij opscheplepels etc. gelieve uw naam erop te zetten!!!
Kunt uzelf niets klaarmaken, het mag ook uit de TOKO komen. Als u maar
iets meebrengt, die wij kunnen verdelen. WIJ ZORGEN VOOR RIJST !!
En als u niets hebt meegebracht en toch mee wilt proeven, wordt er
entree geheven van € 5,-- p.p. Wel tijdig van te voren meedelen aan
Elly Ang, dan kunnen wij er rekening mee houden, met het eten.
Laten wij er met z’n allen een gezellig snoep/proef - festijn van maken !!
TOT ZIENS OP ‘EET EN PROEF’ OP 17 DECEMBER 2022

Elly Ang
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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.033-2536426/0647774560,
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)

SECTIES VERSLAGEN

Verslag sectie biljart 2022
Sinds 2021 is het aantal leden constant gebleven nl. 12.
Hierbij is al rekening gehouden met het vertrek van Okky als penningmeester en
als lid. Onze dank voor de verrichte werkzaamheden Okky! Gelukkig heeft Kiem
Ay het penningmeesterschap op zich willen nemen. Onze dank Kiem Ay.
Onze dank gaat ook uit naar Poan en Inge, die de presentie- resp. absentielijst
minutieus bijhouden.
Een aantal leden heeft voorgesteld om bij Pluspunt te gaan biljarten. Daar staan
ook 2 biljarttafels.
In overleg met Lia Brouwer van Participe konden we daar voor hetzelfde tarief
als bij de Sportlaan gaan spelen.
Na korte tijd bij Pluspunt gespeeld te hebben, hebben we toch besloten vanaf het
nieuwe jaar terug te gaan naar de Sportlaan.
We beginnen in januari 2023 met goede moed weer op de Sportlaan te biljarten.
De sfeer bij de biljartsectie is altijd èn sportief èn plezierig!
Allen veel biljartplezier toegewenst!
Bob Oei,
Voorzitter Biljartsectie
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Verslag sectie bridge vanaf december 2021 tot October 2022
Het bestuur van de Sectie Bridge is gelijk gebleven aan die van het vorig jaar:
Voorzitter: Bob Oei
Secretaris: Cisca Goudsmit
Penningmeester: Peter Agus Darjadi.
Wedstrijdleider: Ria Disseldorp.
Zoals bekend bestond door de Corona pandemie grote onzekerheid of en
wanneer er weer kon worden gespeeld.
De overheid heeft lange tijd vastgehouden aan de 1,5 m afstandsregel.
En juist dit maakte dat bridgen onmogelijk is, omdat de spelers bij bridge ca. 80
cm van elkaar af zitten.
Sinds de afstandsregel is afgeschaft, zijn we weer gezellig gaan bridgen.
Het ledenaantal fluctueert rond de 20-25 leden. Jammer dat de jongere
generatie nog niet zoveel belangstelling heeft voor het bridgen.
Op onze slotdag op 17 juni 2022 had onze secretaris voorgesteld er een
feestelijke dag van te maken: o.a. dat er voor iedereen een prijs was.
Op onze bijzondere speeldagen zijn gastspelers altijd welkom tegen betaling van
het inschrijfgeld van € 3,00.
Er wordt normaliter op elke 1e en 3e vrijdag van de maand gespeeld vanaf 11.30
tot 15.30 met een lunchpauze van een half uur.
De uitslag wordt aan het van de sessie bekendgemaakt door onze wedstrijdleider
Ria van Disseldorp.
Tevens krijgt een ieder de uitslagen ook per mail toegezonden.
We wensen iedereen een plezierig, sportief en coronavrij bridgejaar!
Bob Oei,
voorzitter bridgesectie
Jaarverslag Line – Dance 2021
De Line-Dance groep van De Vriendschap bestaat nu ruim 15 jaar.
Wij dansen nog steeds 2 avonden in de week, Donderdagavond en Vrijdagavond.
Door de Corona pandemie in 2020/2021 hebben wij vele lesavonden moeten
annuleren, zodat wij een beetje chaotisch jaar hebben gehad. Wij moeten
rekening houden met leden die de lessen reeds hebben betaald en ook dat wij de
zaalhuur reeds hebben betaald. Wij hebben dit allemaal moeten compenseren!
Door de Corona hebben veel leden van de Line- dance opgezegd - afzeggen van
line dance is tevens afzeggen van de vereniging -, omdat velen onder hen bang
waren, wat normaal is in deze periode!
Met een zeer gekrompen ledenaantal op de lesavonden zijn wij op de donderdagen vrijdagavonden doorgegaan!
Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen, met het ledenaantal dat wij nu
nog hebben. Met de kosten van zaalhuur en vergoeding voor de lerares voor 2
avonden in de week kunnen wij met deze leden aantal niet doorgaan.
Waarschijnlijk zullen wij deze 2 avonden moeten samenvoegen!
Jaarrekening 2021 was duidelijk negatief!
Kien/Ingkie/Elly
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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.: 020-441756E-mail:
info@verenigingdevriendschap.nl Website: www.verenigingdevriendschap.nl
KvK nummer: 405 368 50
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Een terugblik uit rubriek Activiteiten en Foto/video’s
www.verenigingdevriendschap.nl

Mahjong uitje Rotterdam, 2015

Wandeling door de Pijp, 2017

Muziekuurtje 2018
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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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