de Amstelsbrug
Website: www.amstelsgym.nl
Email: amstelsgym@gmail.com

Nr. 1 – 1e kwartaal 2019
Inclusief jaarstukken 2018

Laatste nieuws
Dit is de 100ste jaargang van de Amstelsbrug!
Een memorabel feit!!!!

In de voorrondes van de recreatiewedstrijden van rayon Amsterdam
zijn twee van onze meisjes in de prijzen gevallen:
Dessa ten Voorde behaalde de 3e plaats in haar categorie en Marijn
Aupers werd 4e! Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!!!
De finale van deze wedstrijden vindt plaats op 31 maart 2019.
Naast Marijn en Dessa zullen ook Rifka Kleijn, Ronja Steevens en Saar
Aupers hieraan meedoen.

Ons bereikte het droeve bericht dat een van onze oud-leden en
donateur, de heer Harry Blijboom, is overleden.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.
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DE AMSTELSBRUG
Periodiek van Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Gymzaal Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN Amsterdam
Website: www.amstelsgym.nl

Email: amstelsgym@gmail.com

Verschijnt 4x per jaar
100e jaargang nr. 1

maart 2019

________________________________________________________
Amstels G.V. opgericht 24 februari 1866.
Ingeschreven K.v.K. te Amsterdam, nr. 40531363
ING rekeningnummer: IBAN: NL86 INGB 0004 5102 33
Aangesloten bij de K.N.G.U.
Sinds 1966 in het bezit van de Koninklijke Erepenning.
_____________________________________________________________
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

:

Emiel Schäfer
Deurloostraat 33 – 2 hg
1078 HS Amsterdam

Tel. 020-6769631

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven

Email redactie:
amstelsgym@gmail.com
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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 2019:

Gymzaal is dan gesloten

Voorjaarsvakantie 2019
Meivakantie 2019
Zomervakantie 2019

16 februari t/m 24 februari
20 april t/m 5 mei
13 juli t/m 25 augustus

Nieuwe jeugdleden:

Saar Bouma
Varada Patil
Linn Ribbons
Tessel Stegmeijer
Roos Zondervan

Chandana Kudupudi
Roos Peters
Saar Salomons
Fleur Zondervan

Agenda:

Recreatiewedstrijd meisjes
Recreatiewedstrijd meisjes finale
Jaarvergadering + jaardiner

10 maart 2019
31 maart 2019
13 april 2019

Leiding:

Lianne de Koster Dinsdag
Caya Renardus Dinsdag en
woensdag
Maandag (a.i.)
Luna Hedges
Woensdag

020-6176565
06-49252914
06-27386034

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Nicole van Groeningen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
1 juni 2019

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER
Sinds het vorige krantje is er best veel gebeurd.
De samenwerking met buurtsportcoach Anton Stoter is daadwerkelijk op gang
gekomen. Hij denkt nu met ons mee.
Anton is samen met Lianne de Koster bezig een ledenwerfactie voor de yogaafdeling te bedenken. Zij (en wij) zijn deze nu aan het uitwerken.
In oktober werd duidelijk dat Emiel Schäfer door privé-omstandigheden (een heel
zwaar werk-leertraject) niet meer zoveel tijd en energie aan Amstels kan besteden
als hij zou willen. Hierdoor bleven enige zaken liggen.
Gelukkig hebben Evert Isken en Shirley van Velthoven dit opgepakt. Alles is nu
weer prima op de rit.
Helaas heeft Emiel besloten niet verder te kunnen en willen als penningmeester.
Wij respecteren zijn besluit en vinden het jammer zonder hem verder te moeten.
In december overleed oud-leider van de dinsdag, Bert Eker.
Ook in december onderging Rob Theunisse twee zware operaties. Gelukkig gaat
het nu weer een stuk beter met hem.
In januari heb ik, als vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag, de cursus “Veilig
Sportklimaat“ van de gemeente Amsterdam gevolgd.
Op 13 februari organiseerde Luna Hedges voor de twee oudste jeugdgroepen
onderlinge wedstrijden. Een groot succes!
Op 3 maart vierde Frans Stemmerik zijn 80e verjaardag in het koetshuis van Huis
Frankendael. Het feest stond in het teken van het thema “Kunst”.
Op 10 maart zijn de Rayon wedstrijden van de KNGU. Amstels doet mee met
22 meisjes. Nicole jureert.
En op 13 april staan onze jaarvergadering en het jaardiner op de kalender. Wij
gaan dit jaar weer terug naar De Bosbaan!
Ik beveel vergadering en diner in uw aandacht aan.
En: we zoeken nog steeds een nieuwe penningmeester. Uitbesteden van de
administratie is een mogelijkheid, maar dat kost geld!
Over veel genoemde zaken leest u elders in het blad meer.

Nicole van Groeningen.
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VEILIG SPORTKLIMAAT
Op 17 januari heb ik in mijn functie als “vertrouwenspersoon ongewenst gedrag”
de cursus “Veilig Sportklimaat” van de gemeente Amsterdam gevolgd.
Het is voor verenigingen belangrijk ervoor zorg te dragen dat iedereen in een
veilige omgeving kan sporten. Sporten moet te allen tijde leuk zijn en blijven.
En in dit geval gaat het niet om de letterlijke veiligheid in de zaal en het
voorkomen van ongelukken, maar om het gedrag van bestuur, trainers en leden
onderling.
Er mag geen sprake zijn van ongewenst gedrag van wie dan ook.
Een extreme vorm van ongewenst gedrag hebben we allemaal in de pers kunnen
lezen. Een atletiek-trainer die jonge meisjes misbruikte. Maar er zijn vele andere
vormen van ongewenst gedrag.
Eerst even: “Wat is ongewenst gedrag?”.
Gedrag is ongewenst als het als zodanig ervaren wordt.
Voorbeelden zijn: pesten, schelden, ongevraagd foto’s/filmpjes plaatsen op sociale
media, ongewenste aanrakingen etc. etc. En in een extreme vorm sexueel
misbruik.
Amstels wil er alles aan doen om ongewenst gedrag te weren.
Ervaart u toch ongewenst gedrag: spreek dan eventueel de dader erop aan (“Ik
vind het niet prettig dat je dit doet, zegt“), meld het bij de trainer/trainster.
Ook kunt u het melden bij de Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag van
Amstels, of die van de KNGU. Contactgegevens vindt u in het krantje en op de
website.
Ik besef heel goed dat het heel moeilijk kan zijn, maar als u het niet meldt, weten
wij het niet en kunnen wij er ook geen actie tegen ondernemen.
Dan zal er niets veranderen en kunnen ook anderen er het slachtoffer van worden.
Elke melding wordt zeer vertrouwelijk behandeld.
Nicole

IN MEMORIAM BERT EKER
Toen het vorige krantje net gepubliceerd was, ontvingen wij het droeve bericht
dat Bert Eker op 18 december op 81-jarige leeftijd overleden is.
Bert heeft ongeveer 10 jaar lang met heel veel inzet en enthousiasme les gegeven
aan de dames van de dinsdag-groep. De dames hebben zijn lessen en zijn
persoon altijd enorm gewaardeerd. Zij vonden het dan ook heel jammer dat Bert
hen verliet om in Zuid-Limburg te gaan wonen, dichtbij zijn dochter en
kleindochter.
Er was toch nog steeds regelmatig contact.
Wij wensen Anneke en de overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Nicole
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Jubilarissen in 2019
Naam
Irene Konings
Laetitia Heijmerink
Ans Verlaat-Mollee
Luna Hedges
Jeanny Koster
Liesbeth van Schie
Walter Ostendorf
Frank Drees
Andre Kulkens
Bart Terlingen
Lody de Groot
Harry Blijboom
Marga Gordon-Hörchner
Jeugdleden
Insaf El Hani

Aantal jaren lid
5
5
5
10
15
20
20
25
25
25
35
45
55
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Uitnodiging voor het jaardiner 2019
Beste Amstelsvrienden,
Hiermede nodigen wij u uit voor het Amstelsjaardiner. Zaterdag 13 april kijken wij
tijdens de jaarvergadering die voorafgaat aan het diner, terug op de
gebeurtenissen in 2018 en blikken wij ook een beetje vooruit op het komende
jaar.
Wij hebben dit jaar gekozen voor het ons bekende Grand Cafe De Bosbaan en
hopen daar samen met u van het jaarlijkse diner te kunnen genieten.
Met zorg hebben wij een menu gekozen uit de gerechten die op de kaart van De
Bosbaan staan.
Wij vragen u vriendelijk doch dringend om bij uw aanmelding aan te geven of u
als hoofdgerecht vlees, vis of vegetarisch wenst.
Menu:
Tomatensoep of courgettesoep
Gegrilde zalm met soja beurre blanc
Of
Bosbaan Kipfilet met satésaus
Of
Gegrilde bloemkool met camembertsaus
Petit Grand dessert
Voor de drankjes zullen de gasten een turflijstje ontvangen, zodat genoteerd kan
worden wat er is gedronken. Het is de bedoeling dat eenieder dat zelf afrekent bij
vertrek.
Deze uitnodiging geldt voor alle leden van Amstels Gymnastiek-Vereeniging en wij
hopen samen met u in een ontspannen sfeer te genieten van een heerlijk diner en
gezellige tafelgesprekken!
Wanneer?
Op zaterdag 13 april 2019 vanaf 20.00 uur.
Waar?
Grand Café De Bosbaan,
Bosbaan 4,
1182 AG Amstelveen
Hoe kom ik daar?
Er is een goede OV verbinding.
Als u met de auto komt, kunt u de eerste 3 uur gratis parkeren (achter de
slagbomen). Daarna kost het 35 cent per kwartier.
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Programma
De jaarvergadering begint om 18.00 uur. Na afloop hebben we eerst een
borreluurtje en rond 20.00 uur kunnen we aan tafel gaan.
De kosten
Voor slechts € 33,- per persoon, exclusief de drankjes, bieden wij u een prima
driegangen menu. Dit bedrag dient uiterlijk 8 april 2019 onder vermelding van
“jaardiner” te zijn overgemaakt op rekening NL86 INGB 0004 5102 33, t.n.v.
Amstels G.V., Deurloostraat 33-2hoog, 1078 HS Amsterdam.
Wij hopen dat u helemaal enthousiast geworden bent na het bovenstaande
gelezen te hebben en dat u zich graag wilt aanmelden.
Dan kan door onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar
Secretariaat Amstels G.V.
p/a Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 hs
1078 JP Amsterdam
Eventueel telefonisch aanmelden kan ook, via 06 2013 1064.
Of, als u zich liever via het email adres aanmeldt, kan dat via
amstelsgym@gmail.com
Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging
Aanmeldingsformulier jaardiner op 13 april 2019
Naam

Vlees / Vis
*

Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Ik kom alleen / ik kom samen met *
Vlees / Vis *
* Doorstrepen wat niet gewenst is
Aantal deelnemers ….. X € 33,- = €
Totaalbedrag overgemaakt op rekeningnummer NL86 INGB 0004 5102 33, t.n.v.
Amstels G.V., Deurloostraat 33-2hoog, 1078 HS Amsterdam.
Als u dieetwensen heeft, graag hier aangeven:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Uitnodiging en Agenda voor de jaarvergadering 2019
Aan de ereleden, leden van verdienste, leden, technische leiding, de
ouders/verzorgers van jeugdleden van Amstels Gymnastiek-Vereeniging.
Geachte dames en heren,
Met veel genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 153ste algemene
vergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging op 13 april 2019 in een zaal
van Grand Café De Bosbaan.
Aanvang: 18.00 uur.
Na sluiting van de vergadering volgt een borrel en daarna het jaardiner.
Agenda
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken
3.
Notulen van de 152ste jaarvergadering op 21 april 2018
4.
Secretarieel jaarverslag 2018
5.
Financiën 2018
a. Financieel verslag penningmeester
b. Verslag kascontrolecommissie
6.
Verkiezing bestuur
Voorzitter
Nicole van Groeningen
Penningmeester
vacature
Secretaris
Shirley van Velthoven
Lid van Bestuur (TC)
vacature
Lid van Bestuur (Materiaal)
Evert Isken
Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het
bestuur.
7.
Decharge oude bestuur en (re-)installatie nieuwe bestuur
8.
Benoeming leid(st)ers en technische commissie
9.
Verkiezing overige commissie/functionarissen
a. Kascontrolecommissie
b. Ledenadministratie/DigiMembers – Shirley van Velthoven
c. Redactiecommissie – Nicole van Groeningen, Bas Auer
d. Materiaalcommissaris – Evert Isken
e. PR commissie
10.
Beleid 2019
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Na afsluiting volgt een borrel en het jaarlijks diner.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en verwelkomt u graag op 13 april 2019.
Shirley van Velthoven
Secretaris
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Notulen van de 152e jaarvergadering van Amstels GymnastiekVereeniging.
Datum
Plaats
Aanwezig

: 21 april 2018
: Amstel Boathouse in Amsterdam
: 20 leden (inclusief 4 bestuursleden)

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur:
Dames en heren, welkom op deze jaarvergadering van Amstels GymnastiekVereeniging
Als ik terugdenk aan 2017 komt vooral het begrip “afscheid nemen” bij mij op.
In de eerste plaats namen wij afscheid van drie van onze prominente ereleden, die
meestal op deze vergaderingen aanwezig waren: Jan Pool, Cees Strik en Harm
Nieman.
Zij hebben alle drie veel voor Amstels betekend, en Amstels betekende ook veel
voor hen. Dit was ook duidelijk te merken op hun uitvaarten.
Na de zomervakantie moesten wij na 15 jaar ook afscheid nemen van de leider
van de maandag en tevens bestuurslid, Niek Hartmanns. Hij studeerde af aan de
PABO en had meteen een fulltime baan, waardoor hij geen tijd meer had voor
Amstels.
Ook namen wij (voor het grootste deel) afscheid van ons papieren krantje. Deels
was dit een bezuinigingsactie en deels een meegaan met de tijd. Enkele leden
ontvangen het krantje nog op papier; de anderen krijgen het digitaal via de Email.
Maar er waren ook vrolijker momenten: een aantal goed draaiende afdelingen, de
jeugdwedstrijden, de Sinterklaasviering.
Jeugdleidster Luna slaagde voor haar ALO-examen. Ook zij had meteen een baan.
Gelukkig kon zij wel les blijven geven.
Een aantal afdelingen baart ons zorgen door teruglopend ledenaantal. Deels is dit
door natuurlijk verloop, zoals op de maandag. De uitbreiding van de yoga-afdeling
met een groep op de dinsdagochtend gaf alleen een verschuiving van leden.
Hierdoor was het niet mogelijk dit uur in stand te houden. Een aantal mensen
beoefent nu de yoga bij Yvonne, buiten Amstels om.
De jeugdafdelingen lopen uitstekend. Wel is er veel verloop, omdat kinderen
tegenwoordig vaker van sport wisselen.
De financiën baren ons helaas toch wat zorgen.
De zaalhuurproblematiek is onveranderd aanwezig en geldbronnen drogen op.
Hopelijk dit jaar wel weer de Grote Clubactie.
Ik ben blij dat u hier bent om met ons van gedachten te wisselen.
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Na een moment stilte om de overledenen te gedenken wordt de vergadering voor
geopend verklaard.
Ingekomen stukken/mededelingen
 Na punt 10 (Beleid 2018) zal de begroting als agendapunt worden
opgenomen.
 Aan Beleid 2018 worden nog twee punten toegevoegd:
o AVG privacy wet en wat dat voor Amstels betekent
o Beleid seksuele intimidatie en misbruik in de sport - aanbevelingen
 Er zijn afmeldingen voor deze jaarvergadering ontvangen van:
o Nel v.d. Berg-Bosch, Louk van Bruynsvoort, Bert en Anneke Eker,
Annelies Barth, Frank Drees, Greetje Verschure, Caya Renardus,
Yvonne Schmidt. Rina Offerman-Bohne zou wel aanwezig zijn, maar
helaas werd haar man plotseling veel zieker en heeft zij toch besloten
niet te komen.
o De presentielijst gaat rond, alsmede een kaart voor Nel v.d. Berg, die
haar 75-jarig lidmaatschap viert.
 Ingekomen post:
o Veel reclame drukwerk
o Het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en
misbruik in de sport
o Uitnodigingen voor netwerkborrels georganiseerd door gemeentelijke
(sport-)afdelingen
o Informatie over invoering van AVG, over de privacy wetgeving
o Opzegging lidmaatschap van Elly Zijl met ingang van het nieuwe
seizoen.
Notulen van de 151ste jaarvergadering op 22 april 2017
 Pagina 12: Uitnodiging - ook donateurs noemen.
 Pagina 14: Secretarieel jaarverslag - Rob Theunisse kan wel bedankt worden
voor het samenstellen, maar niet voor het versturen van de Amstelsbrug.
 Pagina 17: Rondvraag – Elly Zijl moet zijn Suus de Groot.
Verder geen opmerkingen meer aan de orde zijnde en met dank aan de notulist
worden de notulen goedgekeurd.
Secretarieel jaarverslag 2017
- Op pagina 19 bij Jubilarissen 2017 “Actieve leden” weghalen, omdat het om
alle jubilarissen gaat.
Het secretarieel jaarverslag wordt met applaus goedgekeurd, met dank aan
Shirley voor het opstellen hiervan.
Financiën 2017
a. Financieel verslag penningmeester
 Rob Theunisse wijst erop dat in de balans per 31 december bij de
uitgaven nog een bedrag voor de zaalhuur ontbreekt, welk bedrag
waarschijnlijk in 2018 is betaald. Dankzij de oplettendheid van
Christina (yogagroep) werd dit opgemerkt. De penningmeester zegt
toe dit aan te passen en de gecorrigeerde balans en
exploitatierekening in de eerstvolgende Amstelsbrug te publiceren.
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Onder applaus wordt het financieel verslag, behoudens de te corrigeren
gegevens, goedgekeurd.
b. Verslag kascontrolecommissie
 Zie het officiële verslag van de commissie op bladzijde 28 van de
Amstelsbrug 1e kwartaal 2018.
Ed van Cappellen en Peter van Nieuwkerk worden bedankt voor hun
controlewerkzaamheden in de kascontrolecommissie en Rob Theunisse
voor zijn hulp aan Emiel Schäfer, de penningmeester.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Aan de penningmeester, Emiel Schäfer, wordt decharge verleend voor de door
hem gevoerde financiële administratie.
Verkiezing bestuur
Voorzitter
: Nicole van Groeningen
Penningmeester
: Emiel Schäfer
Secretaris
: Shirley van Velthoven
Lid van Bestuur (TC)
:
Lid van Bestuur (Internet)
: Evert Isken
Formeel nemen we afscheid van Niek Hartmanns als bestuurslid TC. Hij heeft in
september 2017 zijn functie neergelegd in verband met zijn aanstelling als
leerkracht op een basisschool in Buitenveldert. Wij danken hem voor al die jaren
die hij met enthousiasme en inzet als leider en als bestuurslid bij Amstels actief is
geweest.
De andere leden van het bestuur geven te kennen dat zij hun functie willen
voortzetten. Er zijn geen andere kandidaten naar voren gebracht.
Met algemene stemmen wordt de samenstelling van het bestuur goedgekeurd.
Decharge en re-installatie van het bestuur
Onder applaus wordt decharge verleend aan alle bestuursleden en worden zij
opnieuw geïnstalleerd voor de komende periode.
Benoeming leid(st)ers en technische commissie
De volgende leiders en leidsters worden bedankt voor hun inzet in het afgelopen
jaar en benoemd voor de komende periode:
Yvonne Schmidt, met ondersteuning van Christina
Caya Renardus
Luna Hedges, met ondersteuning van Thalia Izeboud
Helaas is het niet gelukt een vervanger voor Niek te vinden op de maandagavond.
Caya neemt intussen waar.
Verkiezing overige commissies/functionarissen
a. Kascontrolecommissie
o In de kascontrolecommissie worden gekozen Evelien Mellink en Ronald
van der Vliet. Bas Auer biedt zich aan als reserve.
b. Ledenadministratie/digimembers
o Emiel Schäfer zal de ledenadministratie blijven voeren. Als het
systeem goed loopt, is dat relatief weinig werk.
c. Redactiecommissie
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o De redactiecommissie zal komend jaar bestaan uit Nicole van
Groeningen, Bas Auer en Shirley van Velthoven. Om Bas te bedanken
voor het vele werk dat hij al die jaren heeft verzet voor het
verenigingsblad, wordt hem een presentje aangeboden in de vorm van
een G&G bon.
d. Materiaalcommissaris
o Evert Isken neemt wederom deze taak op zich.
e. PR-commissie
o PR-zaken blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het
bestuur, maar wie ideeën heeft, wordt van harte uitgenodigd hierover
van gedachten te wisselen.
o Het werven van nieuwe leden blijft moeizaam. Gerichte advertenties
hebben niets opgeleverd, evenmin als folderen in de buurt. Er wordt
een idee opgeworpen om folders neer te leggen bij bepaalde
buurtwinkels, bijvoorbeeld bij de bakker in de Waalstraat. Het zou
goed zijn om te inventariseren waar dat allemaal nog meer zou
kunnen. Nieuwe jeugdleden komen vooral binnen via de Amstels
website en de mond-tot-mond reclame van de de bestaande
jeugdleden.
Beleid 2018
 Voldoen aan de AVG-wetgeving.
AVG – wat is dat? Dat is de nieuwe wetgeving op de privacy, erg
ingewikkeld, 1001 regels. Vanaf 25 mei moeten alle organisaties,
verenigingen, bedrijven, etc. die met o.a. persoonsgegevens omgaan,
hieraan voldoen. Dit betreft bij ons vooral de ledenadministratie. Maar het
gaat zover dat we voor het plaatsen van een foto in de Amstelsbrug
toestemming moeten vragen aan de mensen die erop staan. Gelukkig
hebben we, indien nodig, hierbij de ondersteuning van de KNGU. Misschien
zou in de toekomst een van de (bestuurs-)leden als functionaris moeten
worden aangesteld om hierover controle te houden.
 Een veilig sportklimaat creëren. Wat bedoelen we hiermee?
Er verschijnen in de pers steeds meer berichten over grensoverschrijdend
(sexueel getint) gedrag in sportsituaties. Dit loopt van het begluren van
mensen in kleedkamers tot verregaand sexueel contact. Het meest kwalijke
is dat dit laatste plaatsvindt tussen trainer/coach en pupil. Dus in een
ongelijke machtspositie.
Naar aanleiding van al deze verhalen heeft de regering de commissie De
Vries benoemd om dit uit te zoeken. Deze commissie is inmiddels met een
lijvig rapport gekomen. Uit dit rapport blijkt dat de situatie echt heel ernstig
is.
Verder komt de commissie met aanbevelingen hoe dit soort situaties te
voorkomen en hoe er mee om te gaan (als bestuur) als het toch gebeurt.
De verschillende sportbonden gaan met richtlijnen komen en bieden hulp
hierbij. Een eerste punt is het benoemen van een vertrouwenspersoon waar
slachtoffers terecht kunnen. Nicole van Groeningen biedt zich als
vertrouwenspersoon van Amstels aan.
De aanbevelingen van het rapport zullen op het prikbord in de zaal worden
gehangen en ook verschijnen in de eerstvolgende Amstelsbrug. (zie bijlage).
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Caya Renardus, Yvonne Schmidt, Luna Hedges en Thalia Izeboud zullen we
verzoeken ons een (kopie van een) VOG te verschaffen.
- Dit jaar zullen we een open dag voor de jeugdleden houden maar geen
clubkampioenschappen organiseren.
- Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om een “toestelfonds” op te
richten, waaruit we, indien nodig, nieuwe toestellen (balk, matten) kunnen
aanschaffen. Ook zal onderzocht worden of we dit jaar in aanmerking
komen voor een donatie uit het Schipholfonds.
De beleidsplannen voor 2018 worden goedgekeurd.
Begroting 2018
- De zaalhuur wordt als schandalig hoog gezien. Herhaaldelijke pogingen van
het bestuur om hierin verandering te brengen, hebben tot op heden nog
niets opgeleverd. Via contacten bij de gemeente (deelraad zuid), maar ook
via Turnstad, het samenwerkingsverband van Amsterdamse
turnverenigingen, is het ook nog niet gelukt hierin verandering te brengen.
We blijven ons best doen.
Suggesties om een gymzaal bij een andere school te huren (Anne
Frankschool of een school aan de Zuidelijke Wandelweg) zullen onderzocht
worden.
- Om een afdeling rendabel te maken, zouden er minimaal tien betalende
leden aan deel moeten nemen. Dat is een reden om de volleybalgroep van
maandagavond op te heffen.
- Bij de yogagroepen moet (om dezelfde reden) worden gekeken of het
mogelijk is de groepen samen te voegen.
De begroting wordt goedgekeurd.
Rondvraag
- Peter van Nieuwkerk vraagt of er een AED (Automatische Externe
Defibrillator) in de Dongeschool aanwezig is. Amstels heeft er zelf geen, de
dichtstbijzijnde is, voor zover wij weten, bij AH op het Scheldeplein. We
zullen informeren bij de Dongeschool of zij ergens in de school wel een AED
hebben.
- Bas Auer wil weten of de contributiebetalingen van de jeugd allemaal binnen
zijn. Emiel antwoordt dat de meeste jeugdleden inmiddels hebben betaald.
- Ed van Cappellen laat een krantenartikel zien, waarin staat dat kinderen te
weinig bewegen en dat sommige kinderen niet bij een gymnastiekvereniging
kunnen aansluiten omdat een lidmaatschap te duur is. En dit lidmaatschap is
zo duur door o.a. de hoge zaalhuur. De KNGU zou meer moeten doen om
kinderen meer mogelijkheden te geven.
- Peter van Nieuwkerk vraagt hoe het zit met het schoonmaken van de zaal.
Er wordt vaak geklaagd over viezigheid op de vloer. Nicole antwoordt dat wij
al vaak een klacht hebben ingediend bij de school, maar dat er weinig aan
wordt gedaan. De vergadering geeft de suggestie mee om te korten op de
huur zolang het probleem niet is opgelost.
- Ed van Cappellen wenst het bestuur veel sterkte en succes in deze moeilijke
tijden, waarin we zowel financieel het hoofd boven water moeten houden,
als ook de huurproblematiek het hoofd moeten bieden!
Tenslotte een compliment van de aanwezigen aan het bestuur.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur en nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje en aansluitend het jaardiner.
Bijlage
Aanbevelingen onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
voor sportverenigingen.
-

Duidelijk maken dat seksuele intimidatie en misbruik niet worden
getolereerd.
Neem elke melding serieus en handel deze zorgvuldig af.
Alle sportbetrokkenen moeten eenvoudig kennis kunnen nemen van de
geldende gedragsregels.
Verplicht leden die kennis krijgen van intimidatie of misbruik, dit meteen te
melden bij het bestuur.
Het bestuur van de sportvereniging moet die gevallen zelf afhandelen, die
niet onder het strafrecht of tuchtrecht vallen.
De sportvereniging is verplicht dit aan het bondsbestuur te melden.
Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat een slachtoffer goed wordt
bijgestaan op emotioneel, praktisch en juridisch gebied (eventueel met
slachtofferhulp).

Het spreekt voor zich dat Amstels G.V. een zero tolerance beleid hanteert ten
aanzien van een aantal zaken, zoals drugsgebruik en seksuele intimidatie.
Vooral dat laatste onderwerp is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws, denk
bijvoorbeeld aan de #MeToo affaire. Zonder dat er een specifieke aanleiding is, is
te denken dat ook bij Amstels G.V. dit soort zaken zouden kunnen voorkomen.
Daarom willen we in elk geval de leden hierover informeren. Indien er op de club
onverhoopt toch iets dergelijks plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, is het voor
Amstels G.V. van groot belang dat er melding van wordt gemaakt. Amstels G.V.
heeft hiervoor een vertrouwenspersoon tot haar beschikking, waarmee op
anonieme en vertrouwelijke basis kan worden gesproken over gevoelige kwesties.
U kunt hierover contact opnemen met Nicole van Groeningen.
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging – Secretarieel Jaarverslag 2018
Inleiding
Dit jaar stond in het teken van een zoektocht naar nieuwe leden (vooral senioren)
en naar invulling van de vacatures in ons bestuur. Gelukkig kregen wij in het
laatste kwartaal hiervoor ondersteuning vanuit de gemeente, maar daarover later
meer.
Verder hebben we veel aandacht besteed aan het privacy statement in het kader
van AVG en aan een veilig sportklimaat voor iedereen.
Thalia Izeboud, die Luna assisteerde bij de turnlessen, haalde haar VWO diploma
en besloot om een jaar in het buitenland te studeren. We hopen dat wij haar te
zijner tijd toch weer binnen onze vereniging kunnen verwelkomen als assistente
van Luna.
Het aantal jeugdleden blijft groeien. Met veel plezier volgen zij de lessen van Luna
Hedges, die enthousiast en met veel inzet de kinderen tussen 5 en 12 jaar
begeleidt.
Dit jaar hebben we voor de Grote Clubactie moeten zoeken naar een andere
strategie om de loten te verkopen.
Het kan haast niet anders, maar helaas hebben we ook definitief afscheid moeten
nemen van enkele van onze trouwe leden/donateurs. Zoals al eerder gezegd: wij
blijven hen dankbaar, want zij hebben door hun inzet en bijdragen Amstels
gemaakt tot wat de vereniging nu is.
Tenslotte nog een woord van dank aan allen die zich ook in 2018 weer hebben
ingezet voor Amstels en daarmee een steentje hebben bijgedragen aan het
voortbestaan van de vereniging!
Ledenaantallen per afdeling per 31.12.2018
Afdeling
Conditie H
Volleybal D/H
Yoga D/H
Conditie D
Sport Fit 55+ D/H
Gymnastiek M/J
Niet actief
Totaal

Dag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

+

6
11
2

16
9
25

Per 31.12.18
12
7
14
10
74
9

Per 31.12.17
12
6
18
14
12
58

Per 31.12.16
12
8
21
13
11
43

126

120

108

19
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Bestuur
Het bestuur bestond vanaf 21 april 2018 uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Technische commissie
Bestuurslid Materiaal, PR

Nicole van Groeningen
Emiel Schäfer
Shirley van Velthoven
vacature
Evert Isken

Technische commissie
De volgende leid(st)ers maakten in 2018 deel uit van de technische commissie
Yvonne Schmidt (1e halfjaar)
Lianne de Koster (2e halfjaar)
Luna Hedges (tot september geassisteerd door Thalia Izeboud)
Caya Renardus
Zoals bekend, heeft Yvonne Schmidt om persoonlijke redenen besloten met
ingang van het nieuwe seizoen (in september 2018) te stoppen met het geven van
yogalessen aan Amstelsleden.
Thalia Izeboud was vanaf september niet meer beschikbaar
Redactie Amstelsbrug
De redactie van de Amstelsbrug bestond in 2018 uit
Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven
Materiaal commissaris
Onze materiaal commissaris was Evert Isken
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie 2018 bestond uit Evelien Mellink en Ronald van der
Vliet. Bas Auer bood zich aan als reserve.
Omdat Evelien Mellink inmiddels geen lid meer is, hebben Ed van Cappellen en
Peter van Nieuwkerk de taken van de kascontrolecommissie op zich genomen.
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JUBILARISSEN 2018
De volgende leden hadden een jubileum in 2018
Nel v.d. Berg-Bosch
Dolly Spross v.d. Brink
Nicole van Groeningen
Bas Auer
Coby de Graaff-Blankenzee
Loes Zorge
Pim Jonkers
Ronald van Vliet
Cor Kulkens-Bolk
Johanne v.d. Kaap
Evert Kleyn
Els Oosterhuis
Marian van Haaster
Wytze v.d. Veen
En de volgende jeugdleden
Marijn Aupers
Saar Aupers
Charlotte Broady
Julia Tijhuis
Rada Zaalberg

75 jaar
65 jaar
55 jaar
55 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
25 jaar
15 jaar
15 jaar
10 jaar
5 jaar
5 jaar
5
5
5
5
5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Overleden
- Joke van Cappellen – oktober 2018
- Bert Eker – december 2018
2018 in vogelvlucht
- In tegenstelling tot andere jaren, werd de Bronzen balk dit jaar in februari
gehouden. 28 Amstelsmeisjes namen hieraan deel op een totaal van 250
deelnemers. In de categorie Instap werd een 2e plaats behaald en in de
categorie Jeugd een 3 plaats. Chapeau!
- Naar aanleiding van berichten over seksuele intimidatie en misbruik in de
sport en daarna het rapport van de commissie De Vries over dit onderwerp,
heeft het bestuur veel tijd besteed aan het bevorderen van een Veilig
Sportklimaat.
- Op 11 maart werden de recreatieve wedstrijden van het Rayon Amsterdam
gehouden. 24 Amstelsmeisjes deden mee aan de eerste ronde en elf van
hen gingen door naar de finale, waar zij ook nog een aantal medailles in de
wacht sleepten.
- De Jaarvergadering met aansluitend het jaardiner werd dit jaar gehouden in
het Amstel Boat House, het voormalig Miranda Paviljoen. We hadden
prachtig weer om buiten te borrelen na de vergadering, maar het buffet
diner dat daarop volgde werd niet door iedereen gewaardeerd. Ook de
slechte akoestiek van de vergaderruimte gaf aanleiding tot gesprek.
- In het tweede kwartaal hebben we veel aandacht besteed aan het privacy
statement in het kader van de AVG. Ook op onze website hebben wij
hierover bericht.
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In juni liet Yvonne Schmidt ons weten dat zij na de vakantie wilde stoppen
met het geven van yogalessen. Gelukkig vonden wij, op aangeven van
Christina Theunisse, een goede vervangster in de persoon van Lianne de
Koster.
Voor de Grote Club Actie hebben wij dit jaar alleen aan seniorenleden loten
verkocht. De opbrengst was ca. € 450,-.
Op 4 juli de jaarlijkse Open dag. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes
konden genieten van wat de meisjes en jongens erbij geleerd hadden in het
afgelopen jaar. De kinderen hadden, onder leiding van Luna, zelf hun
demonstratieoefeningen bedacht en aan het applaus aan het eind te horen,
hadden alle toeschouwers ervan genoten.
Het Sinterklaasfeest op 28 november was weer een succes, hoewel
Sinterklaas slechts kort aanwezig kon zijn, omdat hij door een navigatiefout
en daarna door files veel te laat arriveerde. Dat mocht de pret niet drukken
voor de groepen 1 en 2, die samen de nodige oefeningen deden. Groep 3
vierde sinterklaas met Luna op hun eigen manier.
In het laatste kwartaal kregen wij ondersteuning vanuit de gemeente: een
buurtsportcoach die bij Team Sportservice Amsterdam werkt. Hij helpt ons
nog steeds bij het zoeken naar mogelijkheden om met onze uitdagingen om
te gaan. Diverse suggesties worden door ons bekeken en uitgewerkt. Wij
hopen u hierover volgend jaar meer te berichten.
Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Joke van Cappellen
(oktober) en van Bert Eker (december).
Rob Theunisse heeft eind 2018 twee zware hartoperaties moeten
ondergaan. Volgens de berichten die ons hebben bereikt heeft hij alles prima
doorstaan!
Het bestuur kwam dit jaar, naast de jaarvergadering, vijf keer bijeen.

De Amstelsbrug
Ons verenigingsblad verscheen in 2018 zoals gebruikelijk vier keer.
Turnstad
In 2018 is de website van Turnstad totaal vernieuwd. Er staat meer en recentere
informatie van de deelnemende verenigingen op.
De website is overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden.
Ook is deze beter te vinden via Google.
De belangrijkste activiteit van Turnstad in 2018 was de start van een onderzoek
naar goede mogelijkheden om leiders/leidsters te gaan verlonen via Turnstad.
De huidige vrijwilligerscontracten zijn vaak niet meer van deze tijd.
Voordelen van het verlonen via Turnstad zijn voor de leiders o.a. dat zij, waar
gewenst, flexibeler kunnen worden ingezet bij meer verenigingen en meer uren
kunnen maken en hierdoor meer inkomen genereren. Voor de verenigingen zou
het gemakkelijker worden nieuwe of invalleiding te vinden.
Er wordt gezocht naar een systeem dat voor de verenigingen betaalbaar is. Er zijn
al duidelijke vorderingen, maar de ideale oplossing is er nog niet.
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KNGU
De KNGU bestond in 2018 150 jaar. Er was een leuke tentoonstelling in
Beekbergen.
Amstels (de enige nog bestaande oprichter!) ontving een grote slagroomtaart.
Tijdens het 150-jarig feest van de Amsterdamse vereniging Kracht en Vriendschap
(nu West!), had Nicole een aangenaam gesprek met de voorzitter van de KNGU.
Gemeentelijke instanties
Anton Stoter is werkzaam als buurtsportcoach bij Team Sportservice Amsterdam,
in dienst voor de gemeente. Zijn taak en missie is om iedere Amsterdammer op
een plezierige manier in contact te brengen met sport en indien mogelijk ervoor te
zorgen dat deze Amsterdammer een leven lang blijft sporten.
Helaas zijn er nog veel mensen in Amsterdam die niet actief betrokken zijn bij
sport en hij ziet het dan ook als een grote uitdaging om deze mensen in contact te
brengen met een sportaanbieder die bij hun past.
Anton mag zich op het gebied van de gymsport en turnen voor iedere
gymnastiekvereniging in Amsterdam inzetten en is dan ook vereerd dat hij de
komende twee periodes voor Amstels aan het werk mag.
Zijn inzet de komende tijd zal bestaan uit het bijwonen van de
bestuursvergaderingen om het bestuur van Amstels bij te staan om plannen en
visie naar een nog hoger niveau te tillen.
Daarnaast zal hij met het bestuur mee te denken over de mogelijkheden om
(senioren-)leden, vrijwilligers en fondsen te werven. Geen uitvoerende taken.
Maar de grootste uitdaging voor het bestuur is het vinden van nieuwe
bestuursleden in het algemeen en een nieuwe penningmeester in het bijzonder.
Knelpunten zijn dus vooral: een nieuwe penningmeester, ledenwerving, zaalhuur,
subsidie/sponsoring-mogelijkheden in verband met toekomstige financiële
tekorten als hier niets aan wordt gedaan.
Geldbronnen
Op bescheiden schaal heeft Amstels dit jaar aan de Grote Club Actie meegedaan.
Alleen op de seniorenafdelingen werden de loten verkocht. Ed van Cappellen heeft
als vanouds veel loten in Zaandam kunnen verkopen. Opbrengst in totaal € 450,-.
Public relations
Vanwege de financiele positie hebben we dit jaar geen actief advertentiebeleid
gevoerd. Nieuwe jeugdleden meldden zich vooral aan via de website of door
mond-tot-mondreclame.
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Evaluatie beleidsvoornemens 2018
- Zwakke afdelingen (volleybal, yoga) goed monitoren
o Volleybal is inmiddels opgeheven (geen leiding en te weinig
deelnemers) en voor het werven van nieuwe yogaleden wordt in 2019
de steun van de buurtsportcoach ingeroepen.
- Onderzoeken of een extra jeugdafdeling mogelijk is, op andere tijden en met
een tweede leidster
o We hebben overwogen om een groep voor meisjes van 12 jaar en
ouder te vormen. Maar net als met andere ideeën om meer groepen te
vormen, lopen we op tegen de beperkingen van de zaalhuur (kosten
en tijd) en de zoektocht naar leiders.
- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve Amsterdamse
kampioenschappen)
o De Bronzen Balk werd in februari georganiseerd. Voor Amstels deden
28 meisjes van Amstels mee.
o Aan de recreatieve wedstrijden van het rayon Amsterdam hebben 24
Amstelsmeisjes deelgenomen
- Het Sinterklaasfeest werd tot plezier van alle jeugdleden gevierd op 28
november.
- De Open dag, die wij op 4 juli organiseerden, werd weer een groot succes.
De ouders, grootouders, broertjes en zusjes hebben kunnen genieten van de
demonstraties die door de jeugdleden werden gegeven.
- De Clubkampioenschappen hebben we in 2018 niet georganiseerd, omdat de
geplande datum (19 december) niet goed uitkwam in verband met de
kerstviering op de scholen.
- Voor de Grote Club Actie hebben we de loten alleen aan senioren verkocht.
Opbrengst € 450,-.
- Andere sponsoren hebben we helaas in 2018 niet kunnen werven.
Beleidsvoornemens 2019
- De vacatures in het bestuur vervullen
- Leden werven voor de seniorenafdelingen en vooral de yoga-afdeling
uitbreiden.
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het grote aantal jeugdleden in
kleinere groepen te verdelen.
- Onderzoeken of onze oudste jeugdleden geïnteresseerd zijn in een KNGU
opleiding tot jeugdassistent van de leiding.
- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve Amsterdamse
kampioenschappen)
- Sinterklaasfeest organiseren
- Open dag organiseren
- Clubkampioenschappen organiseren
- Grote Club Actie, verkoop alleen aan senioren
- Andere sponsoren proberen te vinden.
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Overzicht ledenaantallen
Leden
Dames
Heren
Meisjes
Jongens
Leiding
Donateurs
Ereleden
Leden van
verdienste

2018
30
22
70
4
(5)
126
3
129
7
7

2017
39
23
54
4
(4)
120
32
152
7
7

2016
39
23
39
7
(5)
108
36
142
9
8

2015
44
28
45
2
(6)
119
35
154
9
7

2014
43
29
29
3
(9)
104
41
145
9
7

2013
43
32
42
1
(8)
118
42
160
9
7

Overzicht Ereleden en Leden van Verdienste
Ereleden
T.S.H. Auer
E.J. van Cappellen
Mw. C. de Graaff-Blankenzee
Mw. S.M. de Groot-Vanthijn
F.F.H. Stemmerik
R. Stemmerik
R.C. Theunisse
Leden van Verdienste
Mw. N.F. van den Berg-Bosch
L. van Bruynsvoort
Mw. N. Gordon-Hörchner
Mw. N. van Groeningen
W. Reijntjens
Mw. M.L. de Vries-Beenken Prosee
R. van der Vliet

Amstelslid sinds
1963 – september
1981 – januari
1978 – oktober
1955 – oktober
1946 – augustus
1936 – augustus
1950 – augustus
1943
1942
1964
1963
1975
1956
1978

– september
– april
– oktober
– november
– juli
– november
- oktober

Shirley van Velthoven
Secretaris
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2012
44
37
45
3
(9)
129
41
170
8
8

2011
47
39
54
12
(9)
152
38
190
8
8

Balans Amstels GymnastiekVereeniging 2018

2018,00
Balans 31-12-2017

Omschrijving

Debet

Balans 31-12-2018

Credit

Debet

Credit

Liquide middelen:
ING rekeninjg
Zakelijke spaarrekening
Borg sleutels gymzaal
Inventaris/materiaal

3993,00

6069,00

12188,00

9188,00

300,00

300,00

1,00

1,00

2160,00

900,00

Vorderingen:
Contributie leden
Contributie jeugd

1306,00

131,00

329,00

20,00

Entreegelden
Donaties

15,00

KNGU contributies

300,00

Rente

22,00

Abonneelotto

11,00

Advertenties

80,00

Grote clubactie
Zaalhuursubsidie
PM
Schulden:
Leiding vrijwilligerverg.
Leiding reisk-/parkeer
Zaalhuur

3178,00

4000,00

KNGU afdracht

139,00

Bestuurskosten
Administratiekosten

58,00

58,00

15801,00

13778,00

Portikosten
Drukwerk/enveloppen
Representatie
Jaarvergadering
Jaardiner
Publ.: Amstelsbrug
Publ.: Reclamekosten
Act.: Jeugd/wedstrijden
Act.: Volwassenen
Act.: TC kosten
Verzekering / KvK
Vermogen:
Algemene reserve

TOTAAL

19037,00

19037,00

18126,00
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18126,00

Winst & Verlies rekening Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2018
Exploitatierekening
Omschrijving

Verlies

Winst

Liquide middelen:
ING rekeninjg

6069,00

Zakelijke spaarrekening

9188,00

Borg sleutels gymzaal

300,00

Inventaris/materiaal

1,00

Begroting 2018

Ontvangsten:
Contributie leden

6608,00

Contributie jeugd

9922,00

Entreegelden

140,00

Donaties

125,00

KNGU contributies

9.000,00
7.500,00
35,00
350,00
2.400,00
20,00
85,00
155,00
350,00

2259,00

Rente

22,00

Abonneelotto

59,00

Advertenties

100,00

Grote clubactie

450,00

bijdragen jaardiner

770,00

Uitgaven:
Leiding vrijwilligerverg.

3365,00

Leiding reisk-/parkeer

818,00

Zaalhuur

8275,00

KNGU afdracht

3400,00

Bestuurskosten

365,00

Administratiekosten

363,00

Portikosten

89,00

Drukwerk/enveloppen

39,00

Representatie

4.300,00
1.500,00
9.000,00
2.400,00
200,00
250,00
90,00
30,00
750,00
500,00
400,00
500,00
175,00
100,00
800,00
45,00

175,00

Jaarvergadering + Diner

1948,00

Grote Clubactie

98,00

Publ.: Amstelsbrug

227,00

Inventaris

438,00

Act.: Jeugd/wedstrijden

747,00

Act.: TC kosten

950,00

Verzekering / KvK

75,00

1.145,00
21372,00 21.040,00 21.040,00

Nadelig saldo

917,00

TOTAAL

21372,00

25

Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2018
Op de bestuursvergadering van 8 november 2018 gaf onze penningmeester, Emiel
Schäfer, te kennen dat hij wegens privé omstandigheden niet meer in staat was
het penningmeesterschap naar behoren te vervullen.
Onze secretaris, Shirley van Velthoven, had toen al de administratie van
DigiMembers voor haar rekening genomen, zodat ik, Evert Isken, toen besloot om
het overgrote deel van de administratie, wat Emiel nog in zijn portefeuille had,
over te nemen.
Ik heb toen op die avond er wel meteen bijgezegd dat ik niet de ambitie had om
bij Amstels penningmeester te worden en alleen zo lang zou assisteren tot er een
nieuwe penningmeester gevonden was.
Alras bleek dat aan de administratie van 2018 nog niet veel gedaan was.
Wel waren gelukkig alle noodzakelijke betalingen op tijd gedaan, zodat onze
crediteuren en leiders niet de dupe waren geworden.
Op die bewuste vergadering vertelde, tot onze grote schrik, Emiel ook dat de
financiële situatie van Amstels precair was en dat wij over 3 á 4 jaar waarschijnlijk
de deuren van de gymzaal achter ons konden sluiten.
Nadat ik me een tijdje met vooral de ledenadministratie had bezig gehouden bleek
dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend.
Er bleek namelijk een grote betalingsachterstand onder de leden te bestaan.
Samen met Shirley, zijn we de leden gaan achtervolgen met e-mails, telefoontjes,
nogmaals telefoontjes en soms zelfs per brief….
Dit alles was een proces van maanden, want alle mutaties moesten nagelopen en
gecontroleerd worden om vervelende reacties van leden te voorkomen.
Zoals het er nu naar uitziet hebben Shirley en ondergetekende bijna € 6000,00
geïnd en zijn praktisch alle achterstallige betalingen op onze rekening gestort.
Gelukkig bleek toen ook dat onze financiële situatie niet zo desastreus was als
gedacht, hoewel toch de trend doorzet van een afnemend kapitaal.
Naar aanleiding van deze beslommeringen hebben de leden een verzoek tot
betaling van de éérste termijn 2019 vrij laat ontvangen, waarvoor onze excuses.
Evert Isken
Bestuurslid Amstels GV
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Begroting Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2019
Begroting 2018
Omschrijving

Verlies

Winst

Ontvangsten:
Contributie leden

6500,00

Contributie jeugd

9500,00

Entreegelden

100,00

Donaties

100,00

KNGU contributies

2500,00

Rente

20,00

Abonneelotto

50,00

Advertenties

100,00

Grote clubactie

350,00
0,00

Uitgaven:
Leiding vrijwilligerverg.

3500,00

Leiding reisk-/parkeer

400,00

Zaalhuur

9000,00

KNGU afdracht

2500,00

Bestuurskosten

400,00

Administratiekosten

350,00

Portikosten

90,00

Drukwerk/enveloppen

40,00

Representatie

250,00

Jaarvergadering

400,00

Jaardiner

800,00

Publ.: Amstelsbrug

250,00

Publ.: Reclamekosten

100,00

Act.: Jeugd/wedstrijden

800,00

Act.: Volwassenen

0,00

Act.: TC kosten

1000,00

Verzekering / KvK

45,00

Nadelig saldo 2018

0,00

705,00

19925,00

19925,00

TOTAAL
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Maandag

19.30-20.45 uur Heren
conditietraining/balsport 40+

Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

19.00-20.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden

Lianne de Koster

20.45-22.00 uur Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Caya Renardus

19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Woensdag

Programma

Leider/leidster

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

Luna Hedges

Contributies 2019
De contributies over 2019 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2019):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 13,50
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,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. 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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