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Helaas heeft een aantal seniorenleden om diverse redenen
afscheid van Amstels moeten nemen.
Vooral voor de yoga-afdeling heeft dat gevolgen gehad.
Lianne had vier deelnemers die allen hebben opgezegd. Helaas
hebben we deze afdeling daardoor moeten opheffen.
Wij danken uiteraard Lianne voor haar jarenlange inzet voor de
yoga-lessen en de betrokkenheid bij Amstels en de leden Ruth
Holtus, Ton Söder, Rob en Christina Theunisse voor hun
jarenlange trouwe aanwezigheid!
Heel fijn dat Rob en Christina hebben aangegeven donateurs
van Amstels te willen blijven! Dat wordt zeer op prijs gesteld.
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Voorzitter en
redactieadres
de Amstelsbrug

:

Nicole van Groeningen
Zoomstraat 18 – 2 hg
1078 XJ Amsterdam

Tel. 020-6622445
(ná 19.00 uur)

Secretaris

:

Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 – hs
1078 JP Amsterdam

Tel. 06-20131064

Penningmeester

:

Evert Isken (tijdelijk)
H. Kuipers-Rietberghof 56
1106 WE Amsterdam

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven

3

Email redactie:
amstelsgym@gmail.com

Agenda en mededelingen

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Wie komt ons bestuur
versterken? Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid!

Vakanties 2022:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen (incl. Goede Vrijdag)
meivakantie (incl bevrijdingsdag)
hemelvaart en aansluitende vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

Gymzaal is gesloten

15 t/m 23 okt 2022
24 dec 2022 t/m 08 jan 2023
25 feb t/m 5 mrt 2023
07 apr t/m 10 apr 2023
29 apr t/m 07 mei 2023
18 mei t/m 19 mei 2023
29 mei 2023
22 juli t/m 03 sep 2023

Leiding:

Caya Renardus: Maandag (a.i.),
dinsdag, woensdag en donderdag
Patty Cihan: Maandag en dinsdag

06-49252914
06-13715973

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Ed van Cappellen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
1 september 2022

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER

Dag lieve mensen,
Het is alweer even geleden dat wij contact hadden.
Wij zijn gelukkig weer volop aan het sporten, zonder beperkingen!
Het bestuur wil u nu graag over een aantal onderwerpen informeren.
- De jeugdafdelingen lopen als een trein. De meiden doen het –
onder supervisie van Ed- fantastisch. Alle lof.
Ronja en Saar zijn inmiddels gestart met de assistenten opleiding
2, en Marijn is met opleiding 1 gestart.
Dankzij deze dames kunnen de jeugdafdelingen blijven bestaan.
- De seniorenafdelingen hebben veel te lijden gehad onder de
Corona-periode.
Door relatief veel opzeggingen is een aantal afdelingen te klein
geworden om rendabel te zijn. Wij overwegen dan ook om
afdelingen samen te voegen; een moeilijke beslissing, zeker
omdat de afdelingen nogal verschillen.
- De yoga-afdeling gaat per 1 juni 2022 stoppen. Er waren
nauwelijks nog leden over. Er waren te veel opzeggingen, o.a.
ivm corona, maar eerlijk is eerlijk de zaal is niet echt yogavriendelijk. Hierdoor kunnen wel de lessen van Patty op
dinsdagavond eerder starten (wat de voorkeur had van de
deelnemers).
- Het is dit jaar gelukkig weer mogelijk een jaarvergadering te
organiseren. In november is het zover. U wordt hier nog verder
over geïnformeerd.
- Wat het jaardiner betreft: wij willen eerst kijken of er voldoende
interesse bestaat.
- Voorbestaan van Amstels. Het bestuur loopt al langere tijd aan
tegen diverse zaken. Het is ons niet gelukt nieuwe bestuursleden
te vinden, evenmin lukt het om een volwassen jeugdtrainster te
vinden. En we hebben dringend behoefte aan nieuwe leden voor
de seniorenafdelingen.
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- Wij hebben daarom hulp gezocht bij de afdeling verenigingsondersteuning van de gemeente Amsterdam. Verder in het
krantje leest u hier meer over.
- Overigens kampen meer verenigingen in Amsterdam met deze
problemen. Wij zijn echter een van de weinige verenigingen met
seniorenafdelingen. De toekomst van het recreatieve jeugdturnen
in Amsterdam ziet er somber uit door dreigend gebrek aan
bestuur en leiding.
- Het ziet er naar uit dat de traditionele jeugdwedstrijden in de
Wethouder Verheyhal eind juni toch niet doorgaan. En onze eigen
Open Dag is dit jaar verschoven naar september/oktober. Wij
komen hierop nog terug.
- Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien, wordt de school op dit
moment verbouwd. De school stamt uit begin jaren 30 en is een
rijksmonument. Daarom mag er aan de buitenkant niets
veranderen; binnen zijn er echter aanpassingen nodig om aan de
eisen van 2022 te voldoen. De gymzaal is van recentere datum,
maar gaat toch in 2023 vernieuwd worden. Wij zijn in goed
overleg met de school over een tijdelijke locatie tijdens de
verbouwing.
Nicole
BELANGRIJK!
Door de COVID-beperkingen hebben wij sinds 2019 geen
jaarvergadering/jaardiner kunnen organiseren.
Wij hopen van harte dat het dit jaar wel mogelijk zal zijn, maar blijven
afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus het komende najaar.
Wij hebben de jaarvergadering 2022 voorlopig gepland op 5
november 2022, vooralsnog zonder jaardiner, tenzij er voldoende
interesse is om dit alsnog te organiseren. Dat horen wij dan graag van
u!
Wij hebben ons voorgenomen om in de september editie van De
Amstelsbrug, naast de officiele uitnodiging om de jaarvergadering bij
te wonen, een secretarieel en financieel jaarverslag te publiceren,
zodat de leden voldoende tijd hebben om zich op die jaarvergadering
voor te bereiden.
Wij hopen u dan in groten getale te mogen verwelkomen!
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JEUGD
Hierbij wil ik even onze Ronja, Saar en Marijn complimenteren.
Zij doen het fantastisch met de jeugd. En ik vind het helemaal top hoe
zij sinds april 2022 bezig zijn met de cursussen van de KNGU.
Ik vind dit echt heel goed van deze meiden
Nicole

Op 10 juli 2022 hebben Ronja en Saar in de Burgemeester de
Vlughtschool in de Jan Louterstraat 11 in Amsterdam West examen
gedaan voor de KNGU opleiding Assistant niveau 2 en dat met succes
(en dus met een mooi diploma) afgesloten.
Ook Marijn heeft haar opleiding Assistant niveau 1 met succes
afgerond.
Wij feliciteren de meiden van harte met het behaalde succes en hopen
dat zij nog heel lang van de mooie turnsport en het lesgeven aan de
jeugdleden zullen genieten!
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Mijn vader Johan van Schieveen heeft in 1945 de Willem Lintz
medaille van jullie vereniging ontvangen voor het draaiend houden
van de vereniging gedurende de oorlogstijd.
Helaas moet ik jullie berichten dat hij op 12 november 2021 op 99jarige leeftijd is overleden.
Op bijgevoegde foto staat mijn vader uiterst rechts; deze foto is uit
1943. Hij is lid geweest van Amstels van 1941 tot 1946, want toen is
hij verhuisd naar Zuid-Limburg voor zijn werk.

Met vriendelijke groeten,
Wim van Schieveen (zoon van Johan)
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Voor mij ligt het laatste nummer van de Amstelsbrug 2021.
Shirley heeft mij gevraagd om een reactie. Als redactielid voldoe ik
daar graag aan.
In de afgelopen tijd zijn er bij mij vier porties ingepompt. Er is ook
nog wat uitgehaald om te zien hoe het er van binnen uitziet. Er is nog
wat overgebleven, anders had ik dit stukje niet kunnen schrijven!
Nu de club!
Ik geef het je te doen voor drie bestuursleden om de vereniging te
leiden. Zalen open, zalen dicht, om tureluurs van te worden!
De laatste jaarvergadering was in 2019. Met drie mensen achter de
tafel en vier mensen ervoor. Dat is nog nooit voorgekomen.
Ja, Amstelaren van direct na de oorlog sterven uit. Waren altijd
aanwezig op vergaderingen. Anderen zijn uit het zicht verdwenen. ‘
Wat te denken over de moeilijkheden om een leidster te vinden! Laat
staan de smeekbeden om een penningmeester.
Dit stukje dateert van eind januari. Als u dit leest zijn we verder in de
tijd. Laten we hopen dat we dan weer een normale jaarvergadering
kunnen houden. Om te vernemen hoe dit hardwerkende bestuur de
afgelopen lockdown jaren heeft ervaren!
En hoe zit het met de financiën? Of er nog wat overgebleven is na al
die jaren huurbetalingen met weinig inkomsten…
Ik ben benieuwd!
Bas Auer
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging moet blijven bestaan!
Zoals eerder geschetst kampt het bestuur met een aantal problemen.
En het lukt niet om deze zelf op de lossen.
Er zijn dringend nieuwe bestuursleden nodig, er is een volwassen
jeugdtrainster nodig en we hebben dringend behoefte aan nieuwe
leden voor de seniorenafdelingen.
Omdat wij er graag willen dat Amstels blijft bestaan, hebben wij hulp
gezocht bij de afdeling Verenigingsondersteuning van de gemeente
Amsterdam.
Nivard Creton (van deze afdeling) heeft een scan van Amstels
gemaakt. Uit deze scan blijkt duidelijk waar onze sterke en zwakke
punten liggen. Wij gaan nu met Nivard en zijn collega Bert Veldkamp
een traject in dat hopelijk tot oplossingen leidt.
De eerste vraag die wij ons moeten stellen is:
Wat voor vereniging willen wij zijn?
1. een echte vereniging, met verenigingsleven waar de leden
actief aan meedoen, hart voor de vereniging hebben en bereid
zijn iets voor de vereniging te doen.
2. een vereniging die diensten aanbiedt waar de leden gebruik
van maken, tegen betaling van de kosten.
Wij voelen meer voor optie 1. Maar is dat ook wat de leden willen? Wij
zijn daarom op zoek naar een aantal leden dat met ons wil meedenken
en praten in het geschetste traject.
Daarom een oproep aan u allen: wat voor vereniging wilt u dat
Amstels is/wordt? En wilt u hierover van gedachten wisselen met het
bestuur onder leiding van Bert en Nivard?

SPORTCOACH
Op 17 mei 2022 heeft het bestuur de volgende uitnodiging naar de
leden gestuurd:
!!! 2 juni 2022 – 19.30-22.00 uur – Dongeschool!!!
Beste Amstelslid,
Met deze brief wil het bestuur van Amstels je allereerst bedanken voor
je trouwe lidmaatschap van de vereniging. Zonder jouw lidmaatschap
zouden wij geen vereniging zijn!
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De coronatijd heeft echter ook bij ons invloed gehad op zowel de
aantallen deelnemers per afdeling als op de cohesie binnen de diverse
groepen, vooral doordat er bijna twee jaar niet of nauwelijks gesport
kon worden.
Het bestuur is onlangs met een sportcoach van de gemeente in zee
gegaan om te bezien of wij het tij zouden kunnen keren en van
Amstels G.V. weer een echte, bloeiende vereniging maken. Dat is
zeker in een stad als Amsterdam, waar zoveel sportactiviteiten
mogelijk zijn, niet gemakkelijk.
Met deze coach richten wij ons op de toekomst: hoe kunnen wij onze
bestuurlijke kwaliteiten beter benutten, wat kunnen wij samen doen
om meer mensen voor Amstels te interesseren, welke mogelijkheden
hebben wij om nieuwe leiders en leidsters te vinden, maar vooral: hoe
maken we van Amstels weer een vereniging, waar de leden
meedenken en mee willen helpen om de toekomst veilig te stellen.
En daarom vragen wij via deze brief of je geïnteresseerd bent en
mogelijkheden hebt om met ons mee te denken, misschien mee te
helpen door een bepaalde functie te vervullen, of gewoon met ideeën
te komen die ons verder kunnen helpen.
Speciaal hiervoor organiseren wij op 2 juni a.s. van 19.30-22.00 uur
een bijeenkomst in de gymzaal van de Dongeschool. De sportcoach
die ons ondersteunt, zal als gespreksleider fungeren.
Wij hopen dat wij op 2 juni a.s. met velen zullen zijn om over de
toekomst van Amstels van gedachten te wisselen! Wij zorgen voor de
koffie en de thee!
Deze meedenkbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij waren blij verrast met de 12 leden die op 2 juni naar de zaal
kwamen om met ons mee te denken en hun visie op een aantal
(verenigings-)zaken te geven. Uiteraard hadden wij op nog veel meer
leden gehoopt, maar helaas…
Wij danken de leden die met ons hebben meegedacht voor hun
aanwezigheid en inbreng!
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Het programma van de avond onder leiding van Bert Veldkamp en
Nivard Creton zag er als volgt uit:
Programma:
19.30 uur

Welkom, voorstellen, inleiding

Drie gespreksronden van ca. 20 min + 10 min nabespreken:
20.00
20.30
21.00
21.30

uur
uur
uur
uur

Ronde 1:
Ronde 2:
Ronde 3:
Afsluiting

Spiegeltje, spiegeltje…
De droom
Actie!
en terugblik

Bij het onderdeel Spiegeltje, spiegeltje… werd gebrainstormd over hoe
de vereniging er nu voorstaat, wat het imago van de vereniging op dit
moment is.
Bij De Droom ging het over hoe wij (bestuur en leden) de vereniging
graag zouden zien.
En tenslotte Actie! zegt het al: een actieplan opstellen om de droom
uit te laten komen.
De aanwezigen werden in vier groepen verdeeld en elke groep vulde
zijn eigen flip-over-vel per onderwerp.
Dit was het resultaat:
Ronde 1 - SPIEGEL:

-

Alle leeftijden
Het sporten / de sfeer bevalt goed
Vrijheid om te doen wat je kunt
Conditie omhoog
Gezondheid bevorderend
Onderlinge contacten (groeps app)
Via zoom bij slecht weer en bij goed weer buiten – heerlijk
Betaalbare contributie
Buurtgericht
Flexibiliteit, als je niet kunt, kun je op een andere dag komen
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-

Van jong tot oud
Ontspannen, vertrouwd
Uitlaatklep
Spel na training
Lid van de groep
Solide bestuur
Vaste dagen
Solidariteit
Vriendschap
Voor jezelf, maar ook voor de leiding

-

Prettige zaal, mag schoner
Vaste trainer
Vaste invaller – invallers goed geregeld
Vaste groep
Communicatie
Persoonlijk karakter
Plezier in het sporten voorop
Voor kinderen geldt dat zij uit de buurt komen
Gemoedelijk
In het oude programma breedte sport
Traditie en geschiedenis aanwezig -> solide

-

Iedere leeftijd welkom
Blij met ons bestuur
Saamhorigheid
Geaccepteerd worden
Gemeenschapszin, sociale controle
Leuk om er te zijn
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Resultaat ronde 1:
- Buurt
- Conditie
- Vaste groep
- Plezier!
- Gemoedelijk
- Gemeenschapszin
- Acceptatie
- Jong tot oud, iedereen welkom
- Cohesie

Ronde 2 - DROOM:
- Verjongen bestuur en vrijwilligers
- Dansgroepen toevoegen, aerobics
- Volleybal
In 2030 is Amstels heel groot door gym- en danslessen, diverse
andere activiteiten, andere plek waar je ook ’s ochtends kan sporten.
- Activiteiten die mensen graag willen doen (buitensport)
- Meer jonge mensen
- Fris, bloeiend, dynamisch imago
- Stromend (in de naam Amstels)
- Financieel aantrekkelijk
- Bootcamp binnen
- Speciale groep zwangere vrouwen, ook voor na de bevalling
In 2030 is Amstels een bloeiende, dynamische club, waar jong en oud
graag komt, waar het heel gezellig is en waar aanstaande moeders
hun conditie kunnen verbeteren, zodat ze na de bevalling hun conditie
weer op peil kunnen brengen.
Het

Bloeiende vereniging met financieel gezond aantal leden
Van alle leeftijden
Hygiëne in de zaal en sanitair
Jonge aanwas in het bestuur
Actieve marketing/reclame makers
maatschappelijk doel om de buurt in beweging te krijgen.
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- Behoud van wat er is en groei (20 per groep)
- Aanbod voor 25-50 jarigen
- Uitbreiding diverser aanbod (skigym)
- Eigen niveau voor ieder
- Bekend in buurt / gewild
- Meer vrijwilligers om kar te trekken
- Meer betrokken leden
In 2030 is Amstels een gezonde vereniging met betrokken leden, met
divers aanbod voor iedereen (in de buurt) van jong tot oud.
Ronde 3 - ACTIE:
- Goede flyers in de buurt, pakkende tekst
- Via-via reclame
- Flexibiliteit in avonden
- Oprichten nieuwe afdelingen: dans, aerobics, volleybal,
skigymnastiek + zoeken naar lleid(st)er
- Accommodatie overdag zoeken
- Vergoeding leiders: vrijwilligersvergoeding/werkgever?
- Betrokkenheid leden/ouders
-

Zaal huren ’s middags
Andere activiteiten organiseren (salsadansen)
Grotere groepen, meer ledenwerven
Flyeren
Internet mogelijkheden benutten/meer uitdragen
Zwangerschapsgymnastiek en daarna (Mummy in balance)
Ouder en kind gym
Strippenkaart
Sporten bij BSO, samenwerking zoeken (Combiwell)
Borrel, puzzeltocht organiseren, verenigingsactiviteiten
Meer zichtbaarheid bij activiteiten (koningsdag)
Buurtbattle
Bestuursleden voorbepaalde tijd
Taken opdelen
Onderzoek d.m.v.vragenlijst onder leden (Machteld)
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-

Ex-leden benaderen
Buitensporten
Folderen vroedvrouwen en huisartsen (Irene)
Bootcamp binnen
Kinderen basisschool (Karin)
Social media (voor de jongeren), Facebook, Tiktok, Instagram
(Ronja, Saar)
- Actief gebruik maken van Stadspas
-

Zaal voor ochtenden zoeken met kantine
Workshops organiseren, diversiteit
Flexibel lidmaatschap / strippenkaart
Aanbod ouder/kind betrokkenheid eens per maand organiseren

EN NU HET VERVOLG…
Afgezien van een enkele reactie van ouders van onze jeugdleden, die
zich aanbood mee te helpen, zouden wij het zeer op prijs stellen als
ook andere leden reageren op de stappen die wij tot nu toe hebben
ondernomen.
Het bestuur gaat verder met de sportcoaches om te onderzoeken hoe
wij door voorgestelde acties tot onze droom kunnen komen. Maar
uiteraard kunnen wij dit niet zonder onze leden!
Laat wat van u horen!

16

Een kleine foto-impressie:
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Beste Amstelsleden,
Als je de (dagelijkse) boodschappen bij de VOMAR doet, is het
mogelijk om heel eenvoudig en geheel kosteloos onze clubkas te
‘spekken’ door onderstaande stappen te volgen.
Bij stap 2: onze unieke clubcode is AMAMS2022
Spaar met ons mee!!!

Namens Amstels Gymnastiek-Vereeniging alvast bedankt voor de
moeite!
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Programma

Leider/leidster

Maandag
Maandag

18.45-20.00 u
20.00-21.15 u

Dames
Heren
conditietraining/balsport 40+

Patty Cihan
Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

19.00-20.15 u

Dames

Patty Cihan

Woensdag

19.15-20.30 u

Caya Renardus

Donderdag

20.00-21.15 u

Dames en heren
sport fit 50+
Dames en heren

Caya Renardus

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Woensdag

16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar
17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar
18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar

Ed, Ronja, Saar

Contributies 2022
De contributies over 2022 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2022):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 14,70
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,90
Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 8,€ 5,-

Familiekorting:
Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een
korting van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.
Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het
tweede kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de
Amstelscontributie.
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Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren,
kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten.
Schoolagenda’s en alles wat je voor school nodig hebt. En niet te vergeten:
leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te geven!
Adres:
Scheldestraat 90
1078 GN Amsterdam
Telefoon 020 – 471 1852
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur
Donderdag koopavond tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur
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