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ZIEKENBOEG
Nadat Rob Theunisse dit voorjaar een zware
operatie moest ondergaan, belandde Christina in
november op de operatietafel na een ongeval.
Wij wensen beiden beterschap en een
voorspoedig herstel!
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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
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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:

Gymzaal is gesloten

Kerstvakantie 2021/2022
Voorjaarsvakantie 2022
Tweede Paasdag 2022
Meivakantie 2022
Hemelvaart 2022
Tweede Pinksterdag 2022
Zomervakantie

27 december 2021–7 januari 2022
21 tm 25 februari 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
Start 18 juli 2022

Nieuwe jeugdleden:

Alizah Bol
Florian Frequin
Kee Heukels
Quirijn Lamers
Charlie Salomons
Nieuwe seniorleden:
Monique van Kampen

Vita Caron
Yasmin Hamdach
Eefje Koeleman
Cleo del Rio van Heese

Thérèse Schets

Agenda:

Recreatie wedstrijden voor de jeugd

April/juni – onder voorbehoud

Leiding:

Lianne de Koster (yoga): Dinsdag
Caya Renardus: Maandag (a.i.),
dinsdag, woensdag en donderdag
Patty Cihan: Maandag en dinsdag

020-6176565
06-49252914

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Ed van Cappellen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
1 maart 2022

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

Wat was het fijn dat we eind augustus, na de zomervakantie, weer
gewoon konden sporten.
Leden blij, bestuur blij.
Wel was een aantal mensen angstig om binnen te trainen, in de zaal
waar overdag ook kinderen sportten. Om deze reden bleef Patty op de
dinsdag buiten sporten met haar groep, waarvoor hulde!
Inmiddels waren ook heel veel mensen ingeënt. Dus iedereen dacht:
“Dit gaat goed”. Maar toen…, toen liepen eind oktober de
besmettingscijfers heel hard omhoog.
In november was sporten voor de senioren nog mogelijk met QR-code.
Een aantal leden had hier principiële bezwaren tegen. Dat respecteren
wij, maar wij konden niet anders dan controleren. Bij niet controleren
riskeerden wij een hoge boete.
En toen…, toen liepen de cijfers nog verder op en mochten we na
17.00 uur niet meer binnen sporten. En voor buitensporten is het nu
te donker, te koud en te nat.
Kortom: de senioren afdelingen liggen weer plat, zeker tot na de
kerstvakantie.
En de jeugd mag ook niet binnen sporten na 17.00 uur.
Daarom heeft het bestuur, in overleg met de jeugdleiding, besloten de
groepen 1 en 2 tijdelijk samen te laten sporten van 16.00-17.00 uur.
Een zware klus voor Ronja, Saar en Ed!
Helaas hebben we voor groep 3 geen oplossing.
Een vader opperde: alle kinderen om de week. Dat is leuk, maar
organisatorisch lastig. Ongetwijfeld gaan mensen zich dan vergissen.
Hopelijk mogen de lessen in januari volgens het normale rooster
doorgaan. Intussen beraden wij ons op een goede oplossing voor de
kinderen.
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Op het moment dat dit krantje verschijnt, is het nog niet bekend of wij
na de kerstvakantie (na 14 januari 2022) de sportlessen weer door
kunnen laten gaan. Wij wachten de berichten af over de maatregelen
die al dan niet nog aangescherpt gaan worden.
Wij zullen u op de hoogte houden.
Mede door het uitvallen van veel lessen in de coronacrisis en alles daar
om heen, wordt de bezetting van veel groepen erg laag. Wij
overwegen om groepen samen te voegen. Dit is niet leuk, maar
misschien de enige weg om met Amstels te overleven.
Het zou toch erg zijn als Amstels (nu bijna 156 jaar) door de
coronacrisis zou ophouden te bestaan!
Ik wens iedereen prettige feestdagen en een gezond en sportief 2022!
Nicole

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging
wenst u een
gezond, gelukkig en voorspoedig

2022!
6

JEUGD
De jeugdlessen worden nog steeds gegeven door Ronja en Saar, onder
het toeziend oog van Ed.
Ronja en Saar starten naar verwachting in 2022 met een
vervolgcursus van de KNGU.
En wij blijven zoeken naar een train(st)er.
De KNGU heeft het trainingsprogramma voor de jeugd per 2021
drastisch veranderd.
Veel aandacht voor de wedstrijdsport vanaf 10 jaar.
Weinig aandacht voor de jongere kinderen en de recreatiesport.
De verenigingen binnen het rayon Amsterdam hebben overleg gevoerd
en besloten om in het voorjaar van 2022 gewoon de recreatieve
wedstrijden voor de jeugd te organiseren volgens het “oude” systeem.
Mits dit kan binnen de coronaregels, die dan gelden.
Op 1 december was er geen gewone les. Er was de inmiddels
traditionele Pietengym.
Na afloop kregen alle kinderen het Pietendiploma en iets lekkers.
Ronja, Saar en Ed: heel veel dank voor het organiseren!
Nicole
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Ook Ed ontving uit handen van de hoofdpiet
het pietendiploma!
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging moet blijven bestaan!
Door de coronamaatregelen en de lockdowns sinds voorjaar 2020 is
het onmogelijk geweest om een jaarvergadering te organiseren en de
leden via die weg te informeren over het zware vaarwater waarin wij
ons, als Amstels Gymnastiek-Vereeniging, bevinden.
Maar het is wel belangrijk de leden te laten weten voor welke
mogelijke en moeilijke beslissingen het bestuur staat, zowel
aangaande de senioren als de jeugd.
Wat de jeugd betreft, zijn we sinds het vertrek van Luna, september
2020, al op zoek naar een nieuwe turnjuf (of –meester), maar tot op
heden is dat niet gelukt. Heel fijn dat twee assistentes (officieel
opgeleid) onder het toeziend oog van Ed van Cappellen, de jeugdleden
in ieder geval leuke turnlessen kunnen geven. Maar, de zoektocht naar
een volwassen turnleiding blijft doorgaan.
Als jullie iemand kennen die dat zou kunnen en willen, dan horen we
dat graag!
Bij de senioren liggen de zaken iets anders. Daar schort het niet aan
leiding, maar wel aan voldoende deelnemers per avond om als
vereniging een gezonde financiële positie te behouden.
Na diverse bestuursvergaderingen waarin deze situatie aan de orde
kwam, kan het bestuur niet anders dan overwegen om groepen op de
diverse avonden op de een of andere manier samen te voegen.
Als we naar de seniorengroepen kijken, blijkt dat de meeste groepen
te weinig leden hebben om rendabel (=kostendekkend) te zijn. Elke
groep zou minimaal 10 leden moeten hebben om kostenneutraal te
zijn.
Niet samenvoegen zou kunnen betekenen dat we op relatief korte
termijn moeten besluiten afdelingen op te heffen, tenzij er veel nieuwe
senioren leden bijkomen.
Wij horen graag hoe de leden hierover denken en welke
mogelijkheden zij zien om ons te helpen Amstels GymnastiekVereeniging te laten voortbestaan en financieel gezond te houden!
Wij danken jullie bij voorbaat voor jullie reactie hierop en kijken daar
met spanning naar uit.
Het bestuur
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JURY-CURSUS
Een gevolg van de veranderde wedstrijdsystematiek was dat alle juryleden een nieuwe cursus moesten volgen om hun brevet te verlengen.
Deze cursus was behoorlijk pittig en eigenlijk te zwaar voor de
recreatieve wedstrijden, maar er was geen cursus speciaal voor deze
doelgroep.
Ik heb deze (digitale) cursus dus gevolgd, inclusief vier praktijkexamens (sprong, evenwichtbalk, brug-ongelijk en vloer) en een
theorie-examen.
Dit heeft veel tijd en energie gekost, maar gelukkig ben ik uiteindelijk
geslaagd en mag nu dus weer 4 jaar jureren.
Ik mag nu ook selectie-groepen jureren, maar ik houd het gewoon bij
onze recreatieve meiden !
Nicole
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SPORTCOACH
Amstels kampt met twee grote problemen:
 terugloop van het ledenaantal bij de senioren. Hierbij spelen
leeftijd van de mensen en de coronacrisis een grote rol.
 wij zoeken nog steeds een jeugdtrain(st)er.
Sinds kort hebben wij (vooral Ed in dit geval) contact met de nieuwe
sportcoach van de gemeente Amsterdam. Hij gaat, in overleg met het
bestuur kijken wat er voor mogelijkheden voor de toekomst zijn.
Wij houden u op de hoogte!
Nicole
P.R.
Amstels (via secretaris Shirley) werd recentelijk benaderd door een
journalist die in opdracht van de gemeente Amsterdam bezig is een
brochure/boekje te maken over allerlei sporten en vrije
tijdsbestedingen die in Amsterdam aangeboden worden.
Ook Amstels wordt in deze publicatie (Vrije Tijd Amsterdam)
genoemd.
Het artikel is te bekijken op www.vrijetijdamsterdam.nl onder het
kopje Sport Overig.
Nicole
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JUBILARISSEN
In normale tijden huldigen wij onze jubilarissen tijdens de
jaarvergadering en/of het jaardiner.
Dit jaar waren onze jubilarissen: Rob Stemmerik ( 75 jaar), Rie de
Vries-Beenken-Prosee (65 jaar) en Peter van Nieuwkerk (40 jaar).
Rie en Rob ontvingen onze felicitaties met bijbehorende speld per
post.
En Peter ontving de speld in de zaal.
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DE GROTE CLUB ACTIE LOTENVERKOOP
Met heel veel inspanning komen wij dit jaar dichtbij het aantal
verkochte loten van vorig jaar, dat waren er 385.
Voor dit jaar waren er tot nu toe bijna 300 loten verkocht, maar online
zijn er ook nog eens 70 loten besteld die pas rond 15 januari worden
uitbetaald.
We weten dat een lot € 3,- kost, waarvan de vereniging €2,40
ontvangt.
Dan zou de netto opbrengst € 888,- zijn, maar waar ook nog weer wat
portikosten vanaf gaan.
Even in herinnering: in 2019 waren er 870 loten verkocht, uiteraard is
het Corona virus er ook debet aan dat het er nu minder zijn, ouders
mochten immers niet binnenkomen en dus was er minder contact, en
er is ook een enorme toeloop van goede doelen op TV.
In 2019 waren er meer jeugdleden, de middengroep was groter en
veel van deze jeugdleden gingen naar het vervolgonderwijs, dus ander
rooster met andere tijden.
Wij danken alle leden en donateurs die ons gesteund hebben!!!
Laten we hopen dat volgend jaar wat minder rommelig wordt.
Met groet,
Ed van Cappellen
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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 en heren
yoga alle leeftijden

Lianne de Koster

Dinsdag

20.15-21.30 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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