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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

:

Emiel Schäfer
Deurloostraat 33 – 2 hg
1078 HS Amsterdam

Tel. 020-6769631

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen,
Bas Auer en ?

Email redactie:
amstelsgym@gmail.com
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Agenda en mededelingen
Sinds het vertrek van Rob Theunisse uit de redactie zijn wij nog steeds op zoek naar een
nieuw redactielid.
Graag zo gauw mogelijk aanmelden bij een bestuurslid.
Vakanties:
Pasen
April/meivakantie 2017
Pinksteren
Junivakantie
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie 2017
Kerstvakantie 2017 / 2018

Gymzaal is dan gesloten
17 april 2017
22 april t/m 7 mei 2017
5 juni 2017
17 juni t/m 25 juni 2017
22 juli t/m 3 september 2017
21 oktober t/m 29 oktober 2017
23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Nieuwe leden:
Hoewel er diverse proeflessen zijn aangevraagd en bijgewoond, hebben we (nog)
geen nieuwe aanmeldingen ontvangen.
Nieuwe jeugdleden:
Leah van ’t Hek
Yosef Kochman
Mees Polak
Yarah Nera Bessems
Phebe Jordan
Rivka Kochman
Annelie Spierings

Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
1
1
2
2
3
3

Agenda:
Jeugdwedstrijd Rayon
Jaarvergadering en jaardiner

Zondag 12 maart en 9 april 2017
Zaterdag 22 april 2017

Niek Hartmanns
Yvonne Schmidt
Caya Renardus
Luna Hedges

06-41392776
020-6830687
06-49252914
06-27386034

Maandag
Dinsdag
Dinsdag en woensdag
Woensdag

Sluiting kopij volgende krantje:
1 juni 2017

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER
Het is al weer 2017 en ons jubileumjaar is voorbij. Wij kijken met veel plezier terug. En er
is nog een vervolg: een jubileumboek.
Het bestuur hoopt dit tijdens de jaarvergadering en tijdens het jaardiner uit te kunnen
delen.
2017 begon met een aantal veranderingen:
1.
Leidster Luna verblijft tot half mei op Aruba voor de afsluitende stage van haar
ALO-opleiding. De jeugdlessen worden tijdens haar afwezigheid gegeven door
Annemieke Reints, een ervaren jeugdleidster. Wij vinden het erg fijn dat
Annemieke dit doet en dat zij zelfs gelegenheid ziet met een aantal meisjes mee te
doen aan de Rayonwedstrijden in maart.
2.
Yoga-leidster Yvonne Schmidt is half januari gestart met een yoga-afdeling op de
dinsdag-ochtend; voorlopig tot half april. Bij deze doelgroep is veel vraag naar
sporten overdag. Het bestuur is blij met dit initiatief van Yvonne.
3.
Met ingang van 2017 is Rob, na heel veel jaren, uit de redactie van De Amstelsbrug
gestapt. Wij zoeken dus een nieuw redactielid. Het eerste nummer van 2017 is
verzorgd door Shirley, met enige hulp van andere bestuursleden.
Het bestuur is nu bijna een jaar actief in de nieuwe samenstelling. Iedereen is inmiddels
ingewerkt en ook de samenwerking verloopt voorspoedig.
In het blad dat nu voor u ligt vindt u onder andere de jaarstukken over het jaar 2016. Wij
hopen hierover met u in gesprek te gaan tijdens de jaarvergadering.
Ook hopen wij velen van u te ontmoeten tijdens het jaardiner.
Beide bijeenkomsten zijn op 22 april aanstaande. Alle gegevens leest u in dit blad.
Tot dan!
Nicole van Groeningen

HARM NIEMAN – 70 JAAR LID
Het is bij Amstels traditie om jubilarissen te feliciteren tijdens de jaarvergadering of
tijdens het jaardiner.
Ook in 2016 hebben we bij deze gelegenheden een aantal mensen
bloemen, wijn en/of spelden gegeven.
Eén persoon ontbrak nog: Amstels-coryfee (of zoals hij zelf zei “mastodont”) Harm
Nieman.
Harm was in september 70 jaar lid, maar helaas was hij niet in staat de vergadering of
het diner bij te wonen.
Voor de jongeren onder ons: Harm was jarenlang penningmeester. En later maakte hij
geregeld deel uit van de kascommissie. Een gevleugelde uitspraak van hem: “Er wordt
niet gerommeld”.
Omdat Harm niet naar Amstels kon komen, kwam Amstels naar hem toe.
Het duurde helaas even voor het zover was, waarvoor onze excuses, maar op 11 februari
vertrok Nicole vanuit Kortenhoef naar Vinkeveen. Rob was helaas in Amsterdam-West
ingesneeuwd.
Nicole verraste Harm met bloemen en een jubileumspeld.
Ook Suus was naar haar dorpsgenoot gekomen. En zoon Edwin was net over uit NieuwZeeland. Het werd een heel gezellige middag.
Rob heeft met Harm (en Suus) afgesproken om een paar weken later bij elkaar te komen
en herinneringen aan de gouden tijd van Amstels op te halen.
Nicole
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JUBILARISSEN 2017
De volgende leden hebben een jubileum in 2017
10 jaar lid:
15 jaar lid:
30 jaar lid:
35
50
75
80

jaar
jaar
jaar
jaar

lid:
lid:
lid:
lid:

Anneke Eker
Jacqueline Kouwets
Els Hardholt-Muyser
Cor Veen
Joop van Hoorn
An Menning-Paeper
Greetje Verschure
Theo Moinat
Yvonne van Noord-Wijckelsma
Louk van Bruynsvoort
Frans Ramack

Bronzen Balk december 2016
Ook in 2016 deden de Amstelsmeisjes weer mee bij de wedstrijden om de
Bronzen Balk.
In totaal 260 meisjes en 45 jongens kwamen op 11 december naar de Wethouder
Verheyhal. Onder hen 19 meisjes van Amstels. Helaas kon Lieve op het laatste
moment niet mee doen. Ik hoop dat zij er volgend jaar weer bij is.
Onze meisjes hadden getraind onder leiding van Luna en werden begeleid door
Luna en Thalia. Nicole jureerde op Sprong.
Om alles eerlijk te houden werd er geturnd in verschillende leeftijdsgroepen en op
verschillende moeilijkheidsniveau’s. Alle meisjes en jongens deden hun uiterste
best en bij velen ging het heel goed.
Voor alle deelneemster/deelnemers was er een herinneringsvaantje van de
organiserende vereniging. Nicole had voor onze deelneemsters weer een mooie
bloem meegenomen.
Het was een lange, maar erg leuke dag. De wedstrijden waren weer prima
georganiseerd. Jammer dat de wedstrijden uitliepen (buiten de schuld van de
organisatie). Veel dank aan Vaardig en Vlug Zuid en alle trainers/trainsters,
begeleiding en juryleden die deze dag mogelijk maakten.
Maar liefst
Pupil
Instap
Pre-instap

6 Amstelsmeisjes
4e plaats
5e plaats
1e plaats
2e plaats
3e plaats
5e plaats
(allemaal op niveau D4)

wonnen in hun categorie een medaille:
Dessa
Marijn
Vroni
Hanna
Lucia
Zara

Gefeliciteerd!
Nicole van Groeningen
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Bericht van Luna Hedges
Dag Allemaal,
Hopelijk gaat het goed en leren jullie veel tijdens de turnlessen van Annemieke.
Jullie juf Luna is op drie verschillende scholen LO (lichamelijke opvoeding) aan het geven.
Ook geef ik stiekem af en toe turnles aan de kinderen op Aruba, ze vinden het geweldig!
Helaas hebben we hier niet zoveel mooie materialen zoals we die bij Amstels wel hebben.
Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en dit is dan ook wel één van mijn mooiste
ervaringen die ik ooit gehad heb.
Vanaf 17 mei zullen jullie mij weer zien in de turnles, ik verheug mij hier op.
Lieve turngroeten van jullie turnjuf Luna Hedges

4 mei herdenking
In GYMSPORT.NL, het lijfblad van de KNGU, stond deze zomer een interessant artikel,
waarvan ik de inhoud graag met u wil delen.
Het is geschreven door John Volkers, journalist bij de Volkskrant.
Tot 2005 werd er bij de herdenking van de slachtoffers van WO II geen speciale aandacht
besteed aan de omgekomen sporters. Sinds dat jaar is er meer aandacht voor deze
groep.
Op 4 mei 2016 was er in het Olympisch Stadion een indrukwekkende herdenking van de
turnsters en turners die in de jaren ´40-´45 van de vorige eeuw stierven.
Extra aandacht was er voor de dames van de turnploeg (en hun toesteltrainer), die in
1928 goud wonnen op de Olympische Spelen in Amsterdam.
Vijf van de twaalf dames waren joods en slechts een van hen overleefde de oorlog.
Ook aandacht voor de herenploegen die in 1908 en 1928 aan de Olympische spelen
deelnamen. Van deze ploegen kwamen vier respectievelijk drie joodse turners om.
Deze destijds bekende Nederlanders gaven een gezicht aan de vele recreatieve sporters
die het zelfde lot ondergingen.
Ook Amstels verloor in deze periode een onbekend aantal leden.
Wij weten dat twee heren gefusilleerd werden en dat één lid door daadwerkelijke
oorlogshandelingen stierf.
In 1952 is in Amsterdam een monument opgericht voor de omgekomen Turnmakkers. Het
is een klein beeld, gemaakt door H.J.J. Dannenburg.Het is ingemetseld bij de
(voormalige) Turnhal aan de Marnixstraat. Eronder staat de volgende tekst: “Aan onze
gevallen makkers, 1940-1945”. Hier vonden in de jaren 1952-1965 herdenkingen plaats.
Deze traditie is in 2016 nieuw leven ingeblazen.
De verenigingen van Turnstad Amsterdam willen ook in 2017 een herdenking organiseren.
Ik vind dat Amstels, als de op één na oudste vereniging van Amsterdam,
hierbij niet mag ontbreken. Ik ben dan ook zeker van plan naar deze herdenking te gaan.
Nicole van Groeningen
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Digitalisering van de Amstelsbrug
Ons verenigingsblad Amstelsbrug verschijnt vier keer per jaar. Wij doen altijd ons uiterste
best om onze leden zoveel mogelijk van het reilen en zeilen van onze vereniging op de
hoogte te brengen
Kijkend naar de toekomst hebben wij ons de vraag gesteld of Amstelsbrug in een digitale
versie naar onze leden verstuurd zou kunnen worden. Qua kostenbesparing zou dat zeker
een overweging waard zijn. Ook met de nieuwe website van Amstels, die nu in de maak
is, zou dat passen in een digitale informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van
nieuwsbrieven die niet beperkt hoeven te blijven tot vier keer per jaar.
Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat een aantal leden geen email heeft of een email
adres niet wil gebruiken voor nieuws van de vereniging.
Voor deze leden zouden we een papieren versie van Amstelsbrug kunnen blijven
verzorgen.
Waar wij nu benieuwd naar zijn is wat onze leden hiervan vinden.
Dus graag reacties hierover naar amstelsgym@gmail.com of per post naar
Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 hs
1078 JP Amsterdam
Dit punt zal zeker ook ter sprake komen tijdens de jaarvergadering op 22 april a.s.
wanneer wij de beleidsvoornemens van 2017 bespreken.
Sinds het vertrek van Rob Theunisse uit de redactie van de Amstelsbrug zijn wij nog
steeds op zoek naar iemand die naast Nicole van Groeningen en Bas Auer een aantal
taken van Rob kan en wil overnemen. Over de inhoud van die taken en de tijd die
daarmee gemoeid is, kunnen we altijd overleggen. Wie o wie wil zich hiervoor inzetten?
Het is niet altijd gemakkelijk voldoende kopij te verzamelen om een uitgave te vullen.
Hierbij dan ook een oproep aan al onze (jeugd-)leden om je schroom te overwinnen en
bijvoorbeeld je ervaringen met de training(en) met ons te delen! Of gewoon met een
verhaal waarvan jij vindt dat Amstelsbruglezers dat niet mogen missen!
Wij hopen op heel veel reacties, niet alleen over een digitale Amstelsbrug, maar ook over
vervanging van Rob Theunisse en over bijdragen aan ons verenigingsblad!

De vernieuwde website van Amstels is in de lucht!
Wij zijn druk bezig geweest de website van Amstels in een nieuw jasje te steken.
Om dit te bekijken kunt u de site bereiken via www.amstelsgym.nl . Maar opgelet: als u
dit adres in uw Favorieten heeft staan en van daaruit naar de website gaat, komt
u nog steeds op de oude site uit! Het advies is om het adres opnieuw in te typen en
het dan eventueel weer in uw Favorieten op te slaan.
Onze nieuwe website is nog niet helemaal klaar. Er moeten nog diverse correcties en
aanvullingen geplaatst worden. En… wij zijn altijd benieuwd naar uw suggesties en op- en
aanmerkingen! Wij hopen van u te horen!
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Nieuwe turnpakjes
Voor de ouders/verzorgers van onze (nieuwe) jeugdleden vermelden wij hier nogmaals de
bijzonderheden voor het aanschaffen van de turnpakjes, zoals die bij Amstels worden
gebruikt.
Helaas had de leverancier van onze turnpakjes (zoals wij die kennen met de bekende
Amstelskleuren) besloten dit specifieke model niet meer in zijn collectie te voeren. Een
beperkt aantal van deze pakjes in diverse maten was nog wel beschikbaar, maar al snel
bleek dit niet meer voldoende om aan de vraag tegemoet te kunnen komen.
Daarom moesten wij met ingang van het seizoen 2016/2017 naar een nieuw ontwerp
omzien. In overleg met Luna Hedges, de turnjuf, hebben wij gekozen voor het volgende
model:

Turnpakje in zwarte, rode en witte gladde velours. De voorkant is voorzien van rode,
witte en zwarte banen. Het turnpakje heeft glittersteentjes op de voorkant.
Wie meedoet aan wedstrijden is verplicht een turnpakje te dragen.
Het oude pakje mag ook nog gedragen worden bij de wedstrijden!
Klik op deze link om het nieuwe pakje te bestellen:
http://www.tt-gymnastics.nl/…/turnpakje…/turnpakje-v507.html
We hopen dat onze wedstrijddeelnemers veel succes zullen hebben in deze nieuwe
turnoutfit!

Onderlinge jeugdwedstrijd
Op 12 april 2017 organiseren wij een onderlinge wedstrijd voor al onze jeugdleden.
De kinderen worden op basis van leeftijd in twee hoofdgroepen verdeeld en daarna in
subgroepjes ingedeeld.
De eerste groep start om 15.45 uur en de tweede groep om 17.15 uur.
Een ‘echte’ jury beoordeelt de prestaties en we hopen dat alle kinderen hun beste beentje
zullen voorzetten!
Meer informatie over dit evenement wordt nog aan alle ouders toegestuurd en is later te
lezen op onze website.
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Uitnodiging voor het jaardiner 2017
Beste Amstelsvrienden,
Hiermede nodigen wij u uit voor het Amstelsjaardiner. Zaterdag 22 april kijken wij terug op de
gebeurtenissen van 2016 en blikken wij ook een beetje vooruit op het komende jaar.
Wij hebben dit jaar weer gekozen voor het (hernieuwde) Grand Café De Bosbaan in Amstelveen en
hopen daar samen met u van het jaarlijkse diner te kunnen genieten.
Met zorg hebben wij een menu gekozen uit de gerechten die speciaal door Herman den Blijker voor
het programma Herrie op de Bosbaan van RTL zijn samengesteld.

Voorgerecht
Tomatensoep
of
Soep van de dag
Hoofdgerecht
Zeewolf à la De Bosbaan
of
Malse Ribeye
of
Vegetarische noedels in oosterse saus
Salade en frites bij alle gerechten

Dessert
Petit Grand dessert

Wij vragen u vriendeljk doch dringend om bij uw aanmelding aan te geven of u als hoofdgerecht
vlees of vis wenst of liever vegetarisch eet. Het voorgerecht kunt u op de avond zelf kiezen.
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 22 april 2017 vanaf 18.00 uur.
Waar?
Grand Café De Bosbaan, Bosbaan 4, 1182 AG Amstelveen, tel. 020-4044869.
Hoe kom ik daar?
Met het openbaar vervoer zijn er verschillende mogelijkheden. Tram nummer 5 & 16 richting

Amstelveen. Uitstappen bij de VU (op de Boelelaan) en dan nog 12 minuten lopen.
Per auto kunt u via de A10, afslag S108 (Oud Zuid), dan Amstelveenseweg richting Amstelveen tot de
verkeerslichten op de kruising Van Nijenrodeweg, rechtsaf en na 150m ziet u rechts het gebouw van Grand
Café De Bosbaan. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid direct voor de deur.
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.
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De kosten
Voor slechts € 31,50 per persoon, exclusief de drankjes, bieden wij u een prima driegangen menu.
Dit bedrag dient uiterlijk 18 april 2017 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 22 april 2017
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer

Vlees / Vis
Vegetarisch*

Ik kom alleen / ik kom samen met *
………………………………………………………………………………………………………… Vlees / Vis / Vegetarisch*
*Doorstrepen wat niet gewenst is.

Aantal deelnemers ….. X € 31,50 = € …..
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 2017
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 151ste algemene
vergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging op 22 april 2017 in een zaal
van Grand Café De Bosbaan in Amstelveen.
Aanvang: 18.00 uur.
Na sluiting van de vergadering volgt het jaardiner.
Agenda
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken
3.
Notulen van de 150ste jaarvergadering op 8 april 2016
4.
Secretarieel jaarverslag 2016
5.
Financiën 2016
a. Financieel verslag penningmeester
b. Verslag kascontrolecommissie
6.
Verkiezing bestuur
Voorzitter
Nicole van Groeningen
Penningmeester
Emiel Schäfer
Secretaris
Shirley van Velthoven
Lid van Bestuur (TC)
Niek Hartmanns
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 – Emiel Schäfer
c. Redactiecommissie – Nicole van Groeningen, Bas Auer en ???
d. Materiaalcommissaris – Evert Isken
e. PR commissie
10.
Beleid 2017
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Na afsluiting volgt het jaarlijks diner.
Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en verwelkomt u graag op 22 april 2017.
Shirley van Velthoven
Secretaris

12

Notulen van de 150ste jaarvergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging.
Datum
: 8 april 2016
Plaats
: Sporthal De Pijp, Amsterdam
Aanwezig
: 17 leden (inclusief 7 bestuursleden)
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur:
Welkom op deze jaarvergadering. Het bestuur is blij dat u aanwezig bent.
Wij hebben besloten de vergadering en het diner dit jaar, eenmalig, niet op de zelfde dag
te houden. Wij wilden namelijk ons jubileumdiner zo dicht mogelijk bij onze verjaardag op
24 februari houden.
En dat was te vroeg om alle jaarstukken klaar en gepubliceerd te hebben.
2015 kende veel emotionele momenten.
Er overleden 6 leden en onze secretaris Ronald kampte met serieuze
gezondheidsproblemen. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. Wel heeft hij besloten zijn
bestuursfunctie neer te leggen.
Gelukkig ook positieve emoties: de groei van de jeugdafdeling, jeugdwedstrijden en een
aantal financiële meevallers.
Ook zijn wij erg blij met alle mensen die het mogelijk maken en maakten dat Amstels dit
jaar 150 jaar is geworden.
Voor ik overga naar de vergadering, wil ik nog even terugkomen op de perikelen rond de
leidersovereenkomsten 2 jaar geleden. Schrik niet, alles is nu goed geregeld.
Maar bij de voorbereidingen voor ons jubileum kwam ik in het jaarverslag over 1952 iets
tegen dat ik u niet wil onthouden.
Uit het jaarverslag 1952 :
…. Amstels is nog steeds verre van kapitaalkrachtig; financieel is de grootste
voorzichtigheid geboden, hetgeen bij onze Piet in goede handen is. Mede schuldig
aan onze grijze haren is de
Raad van Arbeid, die ons begin 1952 bij monde van zo’n vriendelijke ambtenaar
meedeelde,
Dat Amstels door een kleine wetswijziging een bedrijf in de zin der wet , zoals dat
heet, was geworden en derhalve voor haar personeel (de leiders) de soc .lasten
moest voldoen. Een
voorlopige raming bracht aan het licht, dat dit jaarlijks onze kas f.350,= dunner
zou maken,
hetgeen welhaast een ondragelijke last zou worden. Wij zochten dus clubgenoot de
heer Van Steeden op, die dadelijk bereid was mogelijkheden op te zoeken om ons
uit de nood te helpen.
De heer Van Steeden stelde een klaagschrift op en de zaak kwam voor bij de Raad
van Beroep, waarbij de leiders als getuigen werden opgeroepen. Dankzij hun
getuigenissen, die klonken als een klok, werd Amstels ontvankelijk verklaard. ……
U merkt het: er was niets nieuws onder de zon en hoewel het zeker geen storm in een
glas water was, hadden we deze storm al eerder getrotseerd. Als je maar oud genoeg
wordt, komt alles weer terug.
Na een moment stilte om de overledenen te gedenken wordt de vergadering voor
geopend verklaard.
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Ingekomen stukken/mededelingen
 Er zijn afmeldingen voor deze jaarvergadering ontvangen van:
o De heer J. Pool
o Mevrouw M. Pool-Lohmann
o De heer S. Auer
o Mevrouw L. Hedges
o De heer C. Reynardus
o Mevrouw R. Offerman-Bohne
 Ten behoeve van de verkiezing van een aantal bestuursleden is een
aanvulling/verduidelijking aan agendapunt 6 toegevoegd.
 Voor alle aanwezigen is er een drankje na afsluiting van de vergadering.
Notulen van de 149ste jaarvergadering op 11 april 2015
Er zijn geen opmerkingen en met dank aan de notulist worden de notulen goedgekeurd.
Secretarieel jaarverslag 2015
 Of er een samenwerking mogelijk is tussen Amstels en GVAZ (Gymnastiek
Vereniging Amsterdam Zuid) zal na het feest van het 150-jarige bestaan van
Amstels bekeken worden. In eerste instantie gaat het vooral om kennismaking en
om het onderzoeken van de mogelijkheden, ook op bestuurlijk niveau. De
verenigingen zijn nagenoeg gelijkwaardig in ledenaantal. GVAZ heeft een gymzaal
in de Vechtstraat als thuisbasis.
 Bij de jubilarissen staat dat Machteld Mentink 15 jaar lid is. Er wordt opgemerkt dat
dit waarschijnlijk langer is. De voorzitter zal dit nagaan.
 De gemeentelijke subsidie voor 2016 wordt afgeschaft, maar Amstels heeft wel de
subsidie van het eerste halfjaar ontvangen.
 De gymzaal in de Corellistraat als mogelijke trainingszaal voor Amstels wordt als
ongeschikt beoordeeld.
 Het lidmaatschap van de KNGU is verplicht voor deelname aan de
jeugdwedstrijden. Verder is aan het lidmaatschap een extra verzekering voor de
leden gekoppeld en een bestuurs AV. De KNGU is, na raadpleging van de
verenigingen, voornemens het beleid te herijken. Op 30 april 2016 worden deze
plannen gepresenteerd. Indien de problemen ertoe leiden dat een aantal
verenigingen besluit uit de KNGU te stappen, zou voor de rayonwedstrijden een
oplossing gevonden kunnen worden via Turnstad.
 De gesprekken met Turnstad, een samenwerkingsverband ten behoeve van de
promotie van Amsterdamse turnverenigingen buiten de KNGU om, zullen
geïntensiveerd worden.
Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank aan Nicole.
Financiën 2015
a. Financieel verslag penningmeester
 De penningmeester merkt op dat het financieel verslag enigszins lastig was
op te stellen, omdat het boekjaar tot en met 31 december 2015 loopt en een
aantal leden de contributie voor 2016 al had overgemaakt.
 Bij de borg van de sleutels van de gymzaal dient opgemerkt te worden dat
de sleutels inmiddels zijn ingewisseld voor ‘druppels’, waarmee, via codes,
elke toegang wordt geregistreerd. Daarbij is de toegang van elke
sleutelhouder ook per tijd vastgelegd. Nadeel is dat er geen onbeperkte
toegang meer is (alleen de penningmeester kan te allen tijde naar binnen).
Een voordeel is dat de zaalhuur nu in principe per uur gefactureerd kan
worden (en niet meer per dagdeel). In goed overleg zijn alle problemen bij
invoering van het nieuwe systeem tot tevredenheid van beide partijen
opgelost.
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Een ander punt dat bij de zaalverhuurder onder de aandacht gebracht moet
worden is het feit dat de zaal niet altijd schoon is. In het bijzonder voor de
yogalessen is dit van groot belang. De directeur is hiervoor verantwoordelijk.
Zo moet hij ook materiaal en toestellen die afgekeurd zijn, (laten)
vervangen. Dat geldt tevens voor bijvoorbeeld de banken en yogamatjes.
Niek Hartmanns zal hierover contact met hem opnemen.
 Het tekort dat op € 900,- was begroot, is uiteindelijk uitgekomen op een
voordelig saldo van € 698,92. Dit is voornamelijk te danken aan de
opbrengsten van de Grote Club Actie (waarvoor dank aan Evert Isken) en de
muntjesactie van Deen (dank aan Emiel Schäfer). De contacten met Deen
voor de volgende actie zijn gelegd.
 Ook de contributie-bijdrage is hoger dan begroot, vooral omdat er meer
jeugdleden zijn aangemeld, dankzij de acties van Luna Hedges op Facebook.
Onder applaus wordt het financieel verslag goedgekeurd.
b. Verslag kascommissie
 Zie het officiële verslag van de commissie op bladzijde 22 van de
Amstelsbrug 1e kwartaal 2016.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en met applaus worden de
leden van de kascommissie bedankt voor hun werk.
Aan de penningmeester, Rob Theunisse, wordt decharge verleend voor de door hem
gevoerde financiële administratie.
Verkiezing bestuur
Aanvulling/verduidelijking verkiezing bestuur
Samenstelling bestuur tot 8 april 2016:
Voorzitter
: Nicole van Groeningen
Penningmeester
: Rob Theunisse
Secretaris
: Ronald van der Vliet
2e Penningmeester
: Emiel Schäfer
Lid van Bestuur (TC)
: Niek Hartmanns
Lid van Bestuur (Internet)
: Evert Isken
De heren Theunisse en Van der Vliet hebben besloten af te treden en hun functie
beschikbaar te stellen.
De heer Schäfer is bereid de functie van penningmeester op zich te nemen.
Mevrouw Shirley van Velthoven is bereid de functie van secretaris op zich te nemen.
Tot het begin van de vergadering hebben zich geen andere kandidaten voor de vacante
functies gemeld.
Het bestuur stelt voor om het (nieuwe) bestuur op 8 april in de volgende samenstelling te
benoemen:
Voorzitter
: Nicole van Groeningen
Penningmeester
: Emiel Schäfer
Secretaris
: Shirley van Velthoven
Lid van Bestuur (TC)
: Niek Hartmanns
Lid van Bestuur (Internet)
: Evert Isken
Shirley van Velthoven stelt zich in het kort voor. Zij is sinds enkele jaren lid van de
maandagavondgroep en is ook al in het verleden met tussenpozen lid van Amstels
geweest. Bestuurlijke ervaring heeft zij opgedaan bij de Amsterdamse Bowling
Vereniging, de Nederlandse Bowlingfederatie en de Bowlingvereniging Amstelveen. Zij
hoopt haar ervaring op een goede manier voor Amstels te kunnen inzetten.
Met algemene stemmen wordt de nieuwe samenstelling van het bestuur goedgekeurd.
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Decharge oude en installatie nieuwe bestuur
Onder (luid) applaus wordt decharge verleend aan Rob Theunisse en Ronald van der Vliet
voor al het werk dat zij voor de vereniging hebben verzet.
Rob Theunisse zal, als aftredend penningmeester, nog enige afsluitende taken verrichten
in verband met in-en uitschrijvingen van de Kamer van Koophandel en daarna de
overdracht van bankzaken.
Met een speech van de voorzitter (zie bijlage) wordt Ronald van der Vliet bedankt voor
zijn inzet en betrokkenheid bij Amstels:
Het bestuur stelt voor hem tot Lid Van Verdienste te benoemen.
Onder applaus van alle aanwezigen wordt dit voorstel goedgekeurd.
Ronald spreekt een kort dankwoord uit, waarin hij zegt dat hij met veel plezier in het
bestuur heeft gewerkt en zeker als Amstelslid op maandagavond (met instemming van
zijn cardioloog) zal blijven sporten.
Ook Rob Theunisse wordt (staand voor de Amstelsvlag!) in een speech (zie bijlage) van
de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange toewijding aan Amstels. Omdat hij al eerder tot
erelid werd benoemd, heeft het bestuur gemeend hem als dank een bon van een sauna in
Weesp te overhandigen, zodat hij van een welverdiend moment van ontspanning kan
genieten, samen met zijn rots in de branding ,Christina.
Onder luid applaus wordt het cadeau overhandigd.
Ook van Rob een woord van dank en de bevestiging dat hij actief blijft voor de
Amstelsbrug en bij de yogalessen op de dinsdag.
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:
Niek Hartmanns
Yvonne Schmidt, met ondersteuning van Christina
Caya Renardus
Luna Hedges
Coby de Graaff-Blankenzee
Luna Hedges heeft zich heel verdienstelijk gemaakt voor de jeugd en is ook actief bij de
voorbereidingen van de feestelijkheden rond het 150-jarig bestaan. Daarnaast vervangt
zij de andere leiders in voorkomend geval tot ieders tevredenheid. Hieruit blijkt een goede
communicatie tussen de leiders die zeer wordt gewaardeerd.
Coby de Graaff gaat aan het begin van de zomer stoppen met de conditietraining voor
dames 60+. Voor de donderdag moet er naar andere invulling gezocht worden.
Coby de Graaff is tijdens het jaardiner al benoemd tot erelid en heeft daarvoor de speld in
ontvangst mogen nemen. Nu wordt deze speld, opgepoetst, gegraveerd en wel, nogmaals
aan haar overhandigd.
De voorzitter zegt toe de laatste trainingsavond van Coby te bezoeken.
Niek Hartmanns wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid en mag hiervoor de
Amstelswaarderingsbeker, de Höpkenbeker, in ontvangst nemen. De bijbehorende speech
is in de bijlage terug te vinden.
Verkiezing overige commissies/functionarissen
a. Kascontrolecommissie
o In de kascontrolecommissie worden gekozen Ed van Cappellen en Peter van
Nieuwkerk. Er is (nog) geen reserve aangemeld.
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b. Ledenadministratie/digimembers
o Ronald van der Vliet zal in overleg met Emiel Schäfer de ledenadministratie
blijven voeren.
c. Redactiecommissie
o De redactiecommissie zal ook komend jaar bestaan uit Nicole van
Groeningen, Bas Auer en Rob Theunisse.
d. Materiaalcommissaris
o Evert Isken neemt wederom deze taak op zich.
e. PR-commissie
o Valt ook dit jaar samen met het bestuur.
Beleid
 Met GVAZ zullen gesprekken worden gevoerd of er een samenwerking mogelijk is.
Wat is de reden dat GVAZ samenwerking zoekt en wat zou het belang voor Amstels
zijn? Meer leden (jeugd en volwassenen), meer trainingsuren, een tweede locatie?
Hoe zit het met het bestuur van GVAZ?
 Het lidmaatschap van de KNGU staat nog steeds ter discussie. Afhankelijk van de
plannen (Turnstad) en de uitkomst van de bondsraadvergadering eind april, zal een
standpunt ingenomen worden.
 Er is gestart met activiteiten om de Amstels website te vernieuwen en een meer
eigentijds aangezicht te geven.
 Op 23 april 2016 wordt de viering van het 150-jarig bestaan van Amstels
afgesloten met een demonstratiemiddag en een receptie in Sporthal de Pijp. Alle
voorbereidingen zijn in volle gang. Uitnodigingen zijn verstuurd naar leden, B&W
van Amsterdam, bestuur van de KNGU regio Midwest en andere instanties, lokale
kranten zijn geïnformeerd. Samen met de leden Annelies Barth en Jan Pool heeft
het bestuur alles in het werk gesteld om er een gedenkwaardige middag van te
maken.
 Op 8 juni 2016 wordt er een open dag georganiseerd.
Begroting 2016
 Opbrengsten van de jeugdsponsoractie van Deen en de Grote Club Actie konden
uiteraard nog niet worden opgenomen. Er zijn nog gesprekken met Deen gaande.
 Voor het programma van donderdagavond wordt nog invulling gezocht. Dit kan
invloed hebben op de contributieopbrengsten. Het bestuur is hierover nog in
beraad.
De begroting wordt goedgekeurd.
Rondvraag
Geen vragen, maar wel een compliment van de aanwezigen aan het bestuur.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een
drankje.
Bijlagen
Speeches tijdens de jaarvergadering.
Speech voor Ronald van der Vliet bij zijn aftreden uit het bestuur:
Ronald,
Jij bent 10 jaar bestuurslid geweest, eerst 7 jaar gewoon lid, manusje van alles, daarna 3 jaar
secretaris.
Ik heb je in die jaren leren kennen als een bedachtzaam, attent en solide mens en bestuurder. Je
meningen waren altijd weloverwogen.
Vaak wist je de essentie van iets prima te treffen.
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Ook bij andere klussen was je actief aanwezig. Ik denk aan bijeenkomsten van Turnstad,
Sinterklaasfeesten bij de jeugd, het 145 –jarig bestaan. Ook was je samen met Rob en mijzelf
betrokken bij het opstellen van de nieuwe leidersovereenkomsten.
Je ging rustig je gang, maar als je een klus op je nam, kwam deze ook altijd in orde. Zo heb je het
hele fotoarchief gedigitaliseerd en de leden administratie KNGU/Digimembersproof gemaakt.
Het was ook voor ons erg schrikken toen je in augustus een serieus gezondheidsprobleem kreeg.
Gelukkig gaat het nu al heel veel beter. Toch heb je besloten dat je geen
bestuursverantwoordelijkheid meer wilt dragen. Wij begrijpen en respecteren dat, maar vinden het
ook jammer.
Wij zijn blij dat je via de ledenadministratie wel betrokken blijft bij Amstels.
Ronald, bedankt voor alles.
Volgens de heren van de maandag doen we je met dit cadeau een groot plezier.
Maar dit is nog niet alles!. Het bestuur wil graag aan de vergadering voorstellen jou tot Lid Van
Verdienste te benoemen. Hiervoor is namelijk de toestemming van de jaarvergadering nodig.

Speech voor Rob Theunisse bij zijn aftreden uit het bestuur:
Rob,
In 1968, nu 48 jaar geleden, kwam jij als 2e secretaris in het bestuur van Amstels.
Je had toen al veel voor Amstels gedaan : krantje, toto/lotto, propaganda, voorturner, begeleiden van
jeugdactiviteiten.
Binnen het bestuur heb je in de loop der jaren carrière gemaakt : 2e secretaris, 1e secretaris, 2e
penningmeester, 1e penningmeester. De andere dingen bleef je er gewoon bij doen.
In al die jaren heb je een fabuleuze kennis over Amstels opgebouwd. Niemand weet meer over
Amstels dan jij.
Wat de financiën betreft : Ook hier is je kennis fenomenaal. Je kent alle cijfers tot op de komma uit je
hoofd. En je weet precies waar eventuele knelpunten liggen. Maar ook weet je altijd weer een
oplossing voor een dreigend tekort te vinden.
Als bijvoorbeeld de huur verhoogd wordt, weet je meteen hoe dat gecompenseerd kan worden, en
lang niet altijd met een contributieverhoging, want daar was je altijd erg terughoudend mee.
Je hebt door de jaren heen Amstels financieel gezond gehouden en soms was dat best lastig. Ik denk
aan de “gevechten” met de verhuurder en de gemeente over de zaalhuur en de subsidie daarvoor.
Wij hadden daar gewoon rechtop, maar de ambtelijke molens werkten lang niet altijd mee. Een paar
maanden terug is het je weer gelukt : we kregen weer subsidie.
In 2000 ben je er 1 jaar tussenuit geweest, maar dat was geen succes en je was snel weer terug.
In de loop van de jaren ging je ook steeds meer tijd besteden aan de andere klussen :
ledenadministratie, krantje, jubilea, propaganda.
Amstels is jou erg dierbaar en je doet alles voor Amstels. Omdat je een emotioneel mens bent, liepen
jouw emoties soms best hoog op en was er een boze uitbarsting. Maar die was ook weer snel
verdwenen en voor alles kwam er weer een oplossing.
Nu na 47 jaar in het bestuur heb je besloten het penningmeesterschap over te dragen aan Emiel.
Punctueel als jullie beiden zijn, hebben jullie het laatste jaar al heel nauw samengewerkt. Hierdoor
draag jij de functie vol vertrouwen over.
Ik denk dat jij het bestuurswerk best gaat missen; wij zullen jou ook missen. Gelukkig blijf je nog
nauw bij Amstels betrokken doordat je het krantje blijft doen. Dat is goed voor jou en voor Amstels.
Rob, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor Amstels gedaan hebt. Je bent al erelid. Dus kunnen
wij je nu alleen een heel groot applaus en een cadeau geven.
Wij hebben iets voor je bedacht, waarmee je kunt genieten van een welverdiend moment van
ontspanning, samen met jouw rots in de branding ,Christina. Jullie kunnen samen gaan genieten in de
sauna in Weesp.
Rob, bedankt voor alles.

Speech voor Niek Hartmanns bij uitreiking van de Höpkenbeker:
Niek,
Jij bent dit jaar 11 jaar leider van de maandag en dat is best een prestatie.
Van de leden niets dan lof over jouw lessen en ook over de survivaltochten.
Nu wil het geval dat Amstels een waarderingsbeker heeft voor bijzondere technische prestaties. Dus
bijvoorbeeld iemand die een grote turnprestatie levert komt ervoor in aanmerking.
Maar ja, wij hebben geen Epke of Yoeri.
Maar gelukkig komen ook leiders voor deze beker in aanmerking.
In het verleden ontvingen Coby en Machteld en Rob Stemmerik deze beker.
De beker is ooit beschikbaar gesteld door ons herenlid Höpken, en heet dus de Höpkenbeker.
Het lijkt ons een goed moment om jou nu deze beker te overhandigen.
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging – Jaarverslag 2016
Inleiding
Het begin van 2016 stond helemaal in het teken van het 150-jarig bestaan van Amstels
Gymnastiek-Vereeniging. Dat hebben we dan ook in drie delen gevierd: op 27 februari
met een feestelijk jaardiner, op 8 april met de jaarvergadering en op 23 april met een
demonstratiemiddag voor officiële instanties en belangstellenden, afgesloten met een
receptie. Deze werd druk bezocht en wij mochten zeer lovende toespraken aanhoren van
de loco-burgemeester van Amsterdam, de directeur van de KNGU, het bestuurslid Rayon
Mid-West van de KNGU en andere hoogwaardigheidsbekleders. Ook werden tijdens alle
drie de gelegenheden diverse onderscheidingstekens uitgereikt aan leden die zich
(uitzonderlijk) verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging!
Op bestuurlijk niveau is er het een en ander veranderd: er werd een nieuwe secretaris
benoemd, de 2e penningmeester werd 1e penningmeester en na heel veel jaren heeft per
eind 2016 Rob Theunisse ook afscheid genomen als redactielid van de Amstelsbrug.
Een aantal vernieuwingen is in de loop van 2016 in gang gezet: onze jeugdleden hebben
een nieuw model turnpakje en we hebben een vernieuwde website!
De nieuwe turnpakjes waren al te zien bij de wedstrijden waaraan onze meisjes
deelnamen, zoals de Bronzen Balk. Ook tijdens het jaarlijkse Sinterklaasfeest hadden
enkele meisjes zich in het nieuw gestoken.
De sponsoracties van 2016 hebben helaas wat minder opgebracht dan voorgaande jaren,
maar wij mochten toch nog behoorlijke bedragen bijschrijven, dankzij de inzet van
leiders, jeugdleden en allen die Amstels een warm hart toedragen!
We hebben gelukkig dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten, maar helaas
hebben we ook definitief afscheid moeten nemen van enkele van onze trouwe
leden/donateurs. Wij blijven hen dankbaar, want zij hebben door hun inzet en bijdragen
Amstels gemaakt tot wat de vereniging nu is.
Dan nog een woord van dank aan allen die zich ook in 2016 weer hebben ingezet voor
Amstels en daarmee een steentje hebben bijgedragen aan het voortbestaan van de
vereniging!

Afdelingen en ledenaantallen per 31.12.2016
Afdeling
Conditie H
Volleybal D/H
Yoga D/H
Conditie D
Sport Fit 55+ D/H
Conditie D
Gymnastiek M/J
Donateurs
Leiders/ass.
Dubbele leden
Totaal

Dag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Woensdag

+

1
2

1
2
3
11
4
1
1

7

Per 31.12.16
12
8
21
13
11
-43
36
5
-7

Per 31.12.15
13
10
20
11
8
11
47
35
6
-7

142

154
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Bestuur
Het bestuur bestond vanaf 8 april 2016 uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Technische commissie
Bestuurslid Materiaal, PR

Nicole van Groeningen
Emiel Schäfer
Shirley van Velthoven
Niek Hartmanns
Evert Isken
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Technische commissie
De volgende leid(st)ers maakten in 2016 deel uit van de technische commissie
Coby de Graaff-Blankenzee (tot juli 2016)
Yvonne Schmidt
Luna Hedges
Caya Renardus
Niek Hartmanns

Redactie Amstelsbrug
De redactie van de Amstelsbrug bestond in 2016 uit
Rob Theunisse
Nicole van Groeningen
Bas Auer

Materiaal commissaris
Onze materiaal commissaris was Evert Isken

Kascontrolecommissie
In de kascontrolecommissie 2016 werden gekozen
Ed van Cappellen
Peter van Nieuwkerk

Jubilarissen in 2016
Actieve leden:
Naam
Anna Hendriksen
Annemarie de Jonge
Alie Klein-v.d. Boom
Lenie Lucassen-Deurloo
Nellie Vlietstra-Zock
Gonda van den Berg
Eric Dijkstra
Han Schoonderbeek
Loes Maas
Ed van Cappellen
Peter van Nieuwkerk
Frans Stemmerik

Aantal jaren lid
10
10
10
10
10
15
25
25
30
35
35
70

Donateurs/ereleden/leden van verdienste:
Naam
Aantal jaren lid
Bert Eker
15
André Verhoeven
25
Rina Offerman-Bohne
40
Patrick Theunisse
40
Rie de Vries-Beenken Prosee
60
Harm Nieman
70
Jan Pool
70
Rob Stemmerik
80

Lid van Verdienste
Erelid
Erelid
Erelid

Overleden
- Joop Nieuwenburg op 15 januari 2016
- Louk Pöckling op 13 september 2016
Geboren
- Quirijn, zoon van Machteld Mentink en Armand Lamers, op 14 augustus 2016
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2016 in vogelvlucht
-

-

-

-

-

-

-

2016 was het jaar van het 150 jarig bestaan van de vereniging. Er werd een speciale
commissie samengesteld om de feestelijkheden te organiseren en te coördineren.
Dank aan de leden van deze commissie voor al hun inspanningen: (in alfabetische
volgorde) Annelies Barth, Nicole van Groeningen, Niek Hartmanns, Luna Hedges,
Evert Isken, Jan Pool, Emiel Schäfer, Rob Theunisse, Shirley van Velthoven, Ronald
van der Vliet.
Op 27 februari het feestelijke jaardiner in het Miranda Paviljoen. Diverse leden werden
in het zonnetje gezet en ontvingen een onderscheidingsteken voor hun inzet.
Onze jaarvergadering op 8 april in Sporthal De Pijp werd bezocht door 10 leden.
Samen met het bestuur van 5 leden en 2 oud-bestuursleden waren er 17 aanwezigen.
Op 23 april de demonstratiemiddag en de receptie om het 150 jarig bestaan te vieren.
Het werd een groot succes, waarbij ook andere verenigingen hun kunnen en kunsten
op de turntoestellen hebben laten zien. De receptie werd door diverse
hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond, er werden heel veel complimenten uitgedeeld
en leden onderscheiden voor hun bijdrage aan de vereniging.
Op 8 juni werd de jaarlijkse Open dag voor de jeugd georganiseerd. Veel ouders
hebben kunnen zien hoe hun kinderen met veel plezier de lessen van Luna volgen en
vorderingen maken.
Op 30 juni hebben we met spijt afscheid genomen van Coby de Graaff als leidster van
de donderdagavond damesploeg. Een zeer hechte groep die met koffie, gebak en
daarna een hapje en een drankje Coby in de bloemetjes heeft gezet en bedankt voor
alle fijne lesavonden gedurende een aanzienlijk aantal jaren.
Op 30 november was het zover: Sinterklaas deed de gymzaal van Amstels aan en
uitte zijn bewondering voor wat de kinderen hem konden laten zien aan
gymnastiekoefeningen. Een gezellige bijeenkomst met capriolen van de pieten en een
versnapering voor alle aanwezige jeugdleden.
Op 11 december de jaarlijkse deelname van onze jeugdleden aan de Bronzen Balk. 19
meisjes van Amstels streden met meisjes van andere verenigingen om de prijzen. 6
Medailles werden in de wacht gesleept, onder toeziend oog van Luna, Thalia en Nicole
(als jurylid).
Sinds september hebben we gewerkt aan het vernieuwen van de Amstels website.
Hoewel nog steeds “under construction” is toch al te zien dat ook Amstels met zijn tijd
meegaat en probeert de website toegankelijker te maken en voor te bereiden op een
mogelijke digitale Amstelsbrug.
Het bestuur kwam dit jaar, naast de speciale vergaderingen voor het 150-jarig
bestaan en de jaarvergadering, vijf keer bijeen.

De Amstelsbrug
Ons verenigingsblad verscheen in 2016 zoals gebruikelijk vier keer.

KNGU
De directeur van de KNGU, Jos Geukers, was aanwezig op ons jubileumfeest op 23 april.
Hij benoemde Nicole, Rob en Ronald tot Lid van Verdienste van de KNGU. Daarnaast
ontvingen wij een cadeaubon van € 150,=.
Namens het Rayon Mid-West was Peter Bus aanwezig. Wij ontvingen, naast de felicitaties,
een glazen plaquette, een mooi beeld en twee KNGU-vlaggen.
In Gymmagazine, het blad van de KNGU, verscheen een groot artikel over Amstels.
In 2015 ontstond een conflict tussen het bestuur van de KNGU en een groot aantal van de
aangesloten verenigingen. Directe aanleiding was een forse contributieverhoging waartoe
de KNGU zich door een aantal financiële tegenvallers gedwongen zag. In de gesprekken
die volgden bleek dat er bij de verenigingen al lang veel meer onvrede was over het
beleid van de KNGU. Er volgden meer gesprekken en een uitgebreid onderzoek.
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Dit alles leidde ertoe dat de KNGU besloot het beleid drastisch te veranderen. Enerzijds is
er een aantal bezuinigingen doorgevoerd; helaas ten koste van de personele bezetting.
Anderzijds wordt er een beleid ontwikkeld dat veel meer “Bottom Up” dan “Top Down”
gericht is. Met andere woorden: de KNGU gaat veel meer vraaggestuurd werken. In 2016
is deze verandering in gang gezet en in de komende jaren zal er meer vorm aan gegeven
worden.
Nicole woonde een aantal bijeenkomsten over deze materie bij.
Binnen het Rayon Amsterdam van de KNGU is nog steeds sprake van onderbezetting.
Weinig mensen moeten heel veel regelen en organiseren. Hierdoor kan het rayon minder
organiseren dan het eigenlijk zou willen. Ook duurt alles langer. Enkele enthousiaste
vrijwilligers doen hun best.
Gelukkig lukte het uiteindelijk de recreatieve wedstrijden in maart en april te organiseren.
Een aantal meisjes van Amstels deed hieraan mee.

Gemeentelijke instanties
Tijdens de receptie ter gelegenheid van ons 150-jarig bestaan op 23 april was een grote
en hoge delegatie van de gemeente Amsterdam aanwezig: Eric van den Burg
(sportwethouder en loco-burgemeester), Paul Slettenhaar (hoogste sport
verantwoordelijke van ons stadsdeel), en twee hoge ambtenaren van de afdeling Sport
(Mieneke van der Jagt en een collega).
Amstels ontving de Erepenning van de gemeente Amsterdam, een grote eer!
Na het officiële gedeelte hebben wij informeel contact met hen gehad.Wij spraken onder
andere over de problematiek ten gevolge van het wegvallen van de subsidie op de huur
van niet-gemeente zalen. Zij begrepen heel goed wat dit voor veel verenigingen kan
betekenen.
De heer Slettenhaar nodigde ons uit om hierover te komen praten. In de praktijk blijkt
het erg moeilijk een afspraak te maken, mede door de herstructurering van een groot
aantal gemeentelijke diensten.

Geldbronnen
Naast de Grote Club Actie ook dit jaar weer de actie bij supermarkt Deen. Helaas
brachten deze acties niet de recordbedragen van 2015 op, maar toch mochten wij voor de
actie van Deen een bedrag van € 877.07 in ontvangst nemen. Emiel Schäfer heeft het
contact met supermarkt Deen (ondanks de interne problemen) in stand kunnen houden
en daarmee ook dit jaar succesvol een bedrag voor Amstels bijeengebracht.
Jeugdleden en leiders hebben loten van de Grote Club Actie verkocht om opnieuw een
bijdrage aan de clubkas te leveren. Ondanks de bezielende leiding van Evert Isken
konden we ‘slechts’ € 121.- bijschrijven. De vraag is of we deze actie voor de jeugdleden
moeten voortzetten. Wij zullen nog onderzoeken waar dat aan gelegen heeft en ons
beraden over deelname in 2017.
Niettemin danken wij allen die zich hiervoor met verve hebben ingezet.
Als u een of meer loten heeft gekocht, kunt u op www.clubactie.nl checken of u tot de
gelukkigen behoort en in december 2016 een prijs gewonnen heeft.

Turnstad
Turnstad is een samenwerkingsverband van een groot aantal Amsterdamse
gymnastiek/turnverenigingen, met als doelstelling het promoten van de
gymnastiek/turnsport in de breedste zin.
Momenteel probeert Turnstad een aantal projecten van de grond te krijgen.
Deze projecten zijn :
1. Werkgeverschap
2. Werknemerschap
3. Opleidingen
4. Zalen en inventaris
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Nicole probeert in project 4 een steentje bij te dragen.
Ook probeert Turnstad met de gemeente in gesprek te komen over de problematiek die
ontstaan is door het wegvallen van de subsidie op de zaalhuur. Deze gesprekken verlopen
moeizaam.
Nicole woonde drie van de vier bijeenkomsten bij.

Public relations
Advertenties in wijkbladen hebben succes gehad en enige nieuwe (jeugd-)leden
opgeleverd.
Hoewel de Grote Club Actie dit jaar minder heeft opgebracht dan verwacht, staat er toch
een mooi interview met de vorige penningmeester Rob Theunisse op de website van de
Grote Club Actie. Daarin benadrukt hij dat de Grote Club Actie voor ons een mooi middel
is om extra geld bijeen te brengen voor bijvoorbeeld nieuwe toestellen, omdat wij nu
eenmaal geen grote sponsors hebben.

Lid van Verdienste KNGU
Tijdens de jubileumreceptie ontvingen Rob Theunisse, Ronald van der Vliet en Nicole van
Groeningen uit handen van de directeur van de KNGU deze onderscheiding.

Höpkenbeker
Dit jaar werd de Höpkenbeker uitgereikt aan Niek Hartmanns als waardering voor zijn
inzet op de maandagavond.
Coby de Graaff, Machteld Mentink en Rob Stemmerik hebben in het verleden ook deze
beker in ontvangst mogen nemen.

Evaluatie beleidsvoornemens 2016
-

Zorgen voor een voltallig bestuur (secretaris)
Sinds 8 april is het bestuur weer op volle sterkte
Samenwerking met GVAZ
Na een oriënterend gesprek werd duidelijk dat een samenwerking (nog) niet
opportuun is
Beraden op lidmaatschap KNGU
Afhankelijk van verdere ontwikkelingen samenwerking met lokale gymnastiek- en
turnverenigingen
Organiseren festiviteiten 150 jarig bestaan Amstels
Met succes een jaardiner, de jaarvergadering en tot slot een demonstratiemiddag
en aansluitend een receptie georganiseerd
Organiseren volleybaltoernooi
Helaas te weinig belangstelling om een toernooi te organiseren
Organiseren open dag jeugd
De open dag op 8 juni werd druk bezocht door ouders en andere belangstellenden
Organiseren Sinterklaasfeest
Op 30 november bezocht Sinterklaas de gymnastieklessen in de Dongeschool, tot
groot plezier van onze jeugd.
Deelname aan jeugdwedstrijden
Ook dit jaar waren onze jeugdleden weer succesvol en ontvingen medailles bij de
rayonwedstrijden en de Bronzen Balk
Deelname Turnstad (intensiveren)
Gesprekken gevoerd en bijeenkomsten bijgewoond
Stabiliseren/vergroten ledenaantal Amstels
Vraagt nog steeds onze aandacht
Up-to-date houden/vernieuwen website
Is reeds vergevorderd en nieuwe website is in de lucht
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Beleidsvoornemens 2017
-

Digitaliseren van de Amstelsbrug
Werving redactieleden voor de Amstelsbrug
Jeugdwedstrijden organiseren waaronder een onderlinge wedstrijd van onze jeugd
en de Bronzen Balk in december 2017
Evalueren mogelijkheid van yogalessen overdag (dinsdagochend) en naar
aanleiding daarvan eventueel verder promoten
Uitbouwen en perfectioneren van de vernieuwde website
Organiseren Open Dag jeugd
Organiseren Sinterklaasfeest
Werven nieuwe leden
Naast de Grote Club Actie en de DEEN actie zoeken naar nieuwe sponsors

Overzicht ledenaantallen
Leden
Dames
Heren
Meisjes
Jongens
Leiding
Donateurs
Ereleden
Leden van
verdienste

2016
39
23
39
7
(5)
108
36
142
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

2012
44
37
45
3
(9)
129
41
170
8
8

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

2010
51
42
72
8
(11)
173
36
209
8
8

Hoewel we weer een mooi aantal jongens bij onze jeugdafdeling mochten begroeten,
hebben we toch ook afscheid moeten nemen van zes meisjes. Geukkig zien we wel weer
een groei in 2017. Bij het aantal dames speelt mee dat de afdeling van de
donderdagavond werd opgeheven.

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
H. Nieman
J. Pool
F.F.H. Stemmerik
R. Stemmerik
C. Strik
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 – december
1946 – maart
1946 – augustus
1936 – augustus
1948 – oktober
1950 – augustus
1943
1942
1964
1963
1975
1956
1978

– september
– april
– oktober
– november
– juli
– november
- oktober
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Amstels GV - Financieel verslag 2016
Balansen per 31 december
Activa

12-31-2016

12-31-2015

Liquide middelen:
ING Rekening
ING Zakelijke spaarrekening

1170,12

996,03

23165,94

24076,91

Totaal liquide middelen

24336,06

25072,94

Inventaris/materiaal/borg:
Toestellen en materialen

1,00

1,00

Borg sleutels gymzaal

300,00

300,00

Computer en printer

225,00

450,00

Totaal inventaris/materiaal

526,00

751,00

Vorderingen:
Contributies volwassenen

0,00

0,00

Contributies jeugd

0,00

44,00

Voorraad postzegels

138,00

Grote Clubactie

66,00

Advertenties Amstelsbrug

80,00

80,00

Totaal vorderingen

146,00

262,00

Totaal activa

25008,06

26085,94

Passiva

12-31-2016

12-31-2015

Crediteuren:
Vooruitontvangen contributies

0,00

114,00

Vooruitontvangen KNGU-contr.

0,00

6,00

Vooruitontvangen donatie 2016

0,00

20,00

3718,88

200,00

Portokosten

151,55

587,25

Verzendkosten Amstelsbrug

115,20

146,72

Zaalhuur 2e helft 2016

Totaal schulden

3985,63

1073,97

Eigen vermogen:
Algemene reserve
Reserve 150-jaar jubileum

20022,43

19411,97

1000,00

5600,00

Voordelig saldo 2015: € 698,92

0,00

Totaal eigen vermogen

21022,43

25011,97

Totaal passiva

25008,06

26085,94

Toelichting 2016:
Subsidie zaalhuur is door de gemeente m.i.v. augustus 2016 afgeschaft.
Een computer en printer aangeschaft voor de nieuwe penningmeester.
Afschrijving in 2 jaar, dus € 225 in 2016 en in 2017, zijnde administratiekosten.
1 adverteerder in de Amstelsbrug moet nog betalen, is twijfelachtig.
Van 1 lid en 1 donateur de contributie vooruit ontvangen.
Jeugdsponsoractie van Deen leverde veel minder op dan in 2015. En natuurlijk de verkoop van de
grote clubactie loten, vooral door de jeugd.
Van het voordelige saldo ad € 698,92 is € 600 toegevoegd aan de reserve 150-jr.
Het restant bedrag ad € 98,92 is aan de algemene reserve toegevoegd.
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AMSTELS GV- Exploitatierekening 2016
Omschrijving

Werkelijk

Ontvangsten:

€

Contributies leden

Begroot
€

12174,00

12200,00

Contributies jeugdleden

6814,00

6500,00

Donaties ondersteunende leden

1865,00

1200,00

48,00

200,00

1313,00

2700,00

89,03

150,00

Abonneelotto

128,00

100,00

Advertenties Amstelsbrug

160,00

150,00

Grote clubactie

121,00

1000,00

2874,00

1000,00

877,07

0,00

Donatie Schipholfonds

0,00

0,00

Extra ontvangsten t.b.v. 150-jarig jubileum

0,00

0,00

3989,54

6400,00

Totaal ontvangsten 30452,64

31600,00

Entreegelden nieuwe leden
KNGU-bondscontributies
Rente spaarrekening

Subsidie zaalhuur gemeente
Jeugdsponsoractie Deen

Tekort 2016
Uitgaven:

€

€

Vrijwilligersvergoedingen

4407,30

5200,00

Vergoeding reis-/parkeerkosten / OV leiders

1679,70

1700,00

Zaalhuur

9195,42

8900,00

KNGU-bondscontributies

2970,70

2400,00

Bestuurskosten

510,35

400,00

Administratiekosten

655,65

800,00

Porti

513,84

700,00

70,59

200,00

998,30

600,00

75,00

100,00

600,00

200,00

1392,43

1200,00

Publiciteit: Reclamekosten/folders/advertenties

429,85

400,00

Activiteiten: Jeugdwedstrijden/Sinterklaas/enz.

686,89

800,00

0,00

200,00

1303,00

1400,00

130,20

200,00

72,00

100,00

4761,42

6000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

Totaal uitgaven 30452,64

31600,00

Drukwerk/enveloppen
Representatiekosten
Jaarvergadering
Jaardiner
Publiciteit: Amstelsbrug (orgaan)

Activiteiten: Volwassenen (diner/toernooien/enz.)
Activiteiten: TC-kosten (ondersteuning act.)
Materialen
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Uitgaven t.b.v. 150-jarig jubileum
Onvoorziene uitgaven
Voordelig saldo 2015
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Amstels GV - Toelichting op de exploitatierekening 2016
De toelichting geeft de meest opvallende afwijkingen tussen de begroting 2016 en het werkelijke
resultaat in 2016 weer.
Ontvangsten
In de tweede helft van 2016 moesten we het doen zonder de subsidie van de gemeente.
Wel heel veel mutaties onder de kinderen. Eraf en erbij.
Alle actieve leden en bijna alle jeugdleden zijn hun financiële verplichtingen in 2016 nagekomen!
Hebben dus hun contributies betaald.
De Grote Clubactie heeft Amstels slechts € 121,00 opgeleverd. Veel minder dan in voorgaande
jaren. Dit komt vooral doordat de verkoop van onze jeugdleden niet goed liep. De actie heeft ook
irritatie bij sommige ouders opgewekt en kost met name aan Evert Isken veel tijd en moeite. De
vraag is of we deze actie voor de jeugdleden moeten voortzetten. Met dank aan de leiders en
vooral aan Evert Isken i.v.m. de jeugdcoördinatie.
Opnieuw mochten wij meedoen aan de jeugdsponsoractie van Deen.
Ook deze actie liep minder goed dan voorgaande jaren onder meer vanwege privéomstandigheden
van de manager die deze actie trok. Wij kregen toch nog een bedrag van € 877,07 uitgekeerd,
minder dan vorig jaar, maar we zijn er heel blij mee!
Uitgaven
De vergoeding aan de leiding is verdeeld in ‘vrijwilligersvergoeding’, ‘reis-/parkeer-kosten en OV’
en een ‘bijdrage aan de opleiding van twee leiders’ wat onder TC-kosten is vastgelegd.
De belangrijkste verschillen in 2016 zijn:
 De vrijwilligersvergoedingen zijn lager uitgevallen omdat Coby de Graaff stopte met haar
groep.
 De representatiekosten zijn wat hoger uitgevallen, o.a. door het overlijden van een aantal
leden.
 De reclamekosten betreffen onze website en advertenties in buurtkranten. In de
Amsterdam-Zuid krant mochten wij een advertentie plaatsen voor één doelgroep. Een soort
gratisbon. Daarnaast hebben wij advertenties mogen plaatsen in de Pijpkrant. De kosten
bedragen slechts € 30,-per advertentie.
 De kosten voor het 150-jarig jubileum zijn in 2016 gemaakt, onder meer voor een flinke
bijdrage aan het jaardiner, zaalhuur in Sporthal de Pijp, optredens van gymnet Purmerend
en Gymnastiek Vereniging de Badhoeve. Er is ook geld uitgegeven voor een tas met het
Amstels logo.
 Voor de nieuwe penningmeester is in 2015 een computer plus printer aangeschaft. Die
wordt in 2 jaar afgeschreven, dat is € 225 per jaar, zijnde administratiekosten.
 De TC-kosten zijn wat lager uitgevallen dan begroot.
Er was een tekort begroot over 2015 van € 6500,=. Doordat onze vorige penningmeester Rob
Theunisse jarenlang een reserve heeft kunnen opbouwen was dit geld er ook. Het tekort is beperkt
gebleven tot € 3.989,54.
Een bedrag ad € 1000 is nog over van de reserve 150-jarig jubileum en het restant bedrag ad €
610,46 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Emiel Schäfer, penningmeester
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Verslag kascontrolecommissie
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AMSTELS GV- Begroting 2017
Omschrijving

Begroot

Ontvangsten:

€

Contributies leden

12000,00

Contributies jeugdleden

6500,00

Donaties ondersteunende leden

1200,00

Entreegelden nieuwe leden

100,00

KNGU-bondscontributies

2900,00

Rente spaarrekening

80,00

Abonneelotto

100,00

Advertenties Amstelsbrug

150,00

Grote clubactie

300,00

Jeugdsponsoractie Deen

0,00
Tekort 2017

3120,00

Totaal ontvangsten

26450,00

Uitgaven:

€

Vrijwilligersvergoedingen

5200,00

Vergoeding reis-/parkeerkosten / OV leiders

1700,00

Zaalhuur

9200,00

KNGU-bondscontributies

2900,00

Bestuurskosten

400,00

Administratiekosten

700,00

Porti

500,00

Drukwerk/enveloppen

200,00

Representatiekosten

600,00

Jaarvergadering

100,00

Jaardiner

200,00

Publiciteit: Amstelsbrug (orgaan)

600,00

Publiciteit: Reclamekosten/folders/advertenties

400,00

Activiteiten: Jeugdwedstrijden/Sinterklaas/enz.

750,00

Activiteiten: Volwassenen (diner/toernooien/enz.)

200,00

Activiteiten: TC-kosten (ondersteuning act.)

1400,00

Materialen

200,00

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

100,00

Uitgaven t.b.v. 150-jarig jubileumboekje

1000,00

Onvoorziene uitgaven

100,00
Voordelig saldo 2015

0,00

Totaal uitgaven

26450,00
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Programma

Leider/leidster

Maandag

19.30-20.45 uur

Heren conditietraining/balsport
40+
Dames en heren
recreatief volleybal 50+

Niek Hartmanns

Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 1
Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 2
Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Yvonne Schmidt

Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

20.45-22.00 uur
Dinsdag

18.15-19.15 uur
19.30-20.45 uur
20.45-22.00 uur

Woensdag

19.00-20.15 uur

NIEUW !!
Dames en heren yoga
alle leeftijden
Centrum Europaplein, Europaplein 127 (tegenover de RAI)
Dinsdag

09.15-10.15 uur

Niek Hartmanns

Yvonne Schmidt
Caya Renardus

Yvonne Schmidt

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

16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur

Meisjes/jongens 5-6 jaar
Meisjes/jongens 7-8 jaar
Meisjes/jongens vanaf 9 jaar

Luna Hedges, i.v.m.
stage nu vervangen door
Annemieke Reints

Contributies 2017
De contributies over 2017 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 96,Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 72,Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

KNGU-bondscontributie
per halfjaar € 12,per halfjaar € 10,-

€ 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.

30

31

32

