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Voorzitter en
redactieadres
de Amstelsbrug

:

Nicole van Groeningen
Zoomstraat 18 – 2 hg
1078 XJ Amsterdam

Tel. 020-6622445
(ná 19.00 uur)

Secretaris

:

Shirley van Velthoven
Diezestraat 14 – hs
1078 JP Amsterdam

Tel. 06-20131064

Penningmeester

:

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

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
Shirley van Velthoven
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Email redactie:
amstelsgym@gmail.com

Agenda en mededelingen

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

Vakanties 2021:

Gymzaal is dan gesloten

Kerstvakantie 2020/2021
Voorjaarsvakantie 2021
Tweede Paasdag 2021
Meivakantie 2021
Tweede Pinksterdag 2021
Zomervakantie 2021

19 december t/m 3 januari
20 februari t/m 28 februari
5 april
26 april t/m 9 mei
24 mei
10 juli t/m 22 augustus

Nieuwe jeugdleden:

Nieuwe seniorleden:
Agenda:

Geen evenementen gepland
Leiding:

Lianne de Koster
Caya Renardus

Dinsdag
Dinsdag en
woensdag
(a.i)
Maandag
Annemieke Reints (a.i.)Woensdag

020-6176565
06-49252914

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Ed van Cappellen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
15 februari 2021

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

Het besturen van Amstels in de corona-tijd is, zelfs voor uw ervaren
bestuur, een heel nieuwe ervaring en uitdaging.
Er kan vooral heel veel niet: Geen jaarvergadering, geen jaardiner,
jubilea kunnen niet gevierd worden, geen jeugdwedstrijden, geen
Sinterklaas.
Lessen mogen dan weer niet en dan weer wel doorgaan.
Dit alles moet vaak op korte termijn, na de persconferentie van
premier Rutte, naar de leden gecommuniceerd worden.
Een flinke klus voor de secretaris.
Ook staan wij voor heel nieuwe vragen: wat te doen met de
contributies en leidersvergoedingen? Hoe zit het met de zaalhuur? Hier
ligt extra werk voor de penningmeester.
Bestuursvergaderingen en vergaderingen met de KNGU en Turnstad
verlopen via de computer. Ook dit is nieuw voor ons.
Door de gehele corona-situatie haken veel leden af; veel mensen zijn,
begrijpelijk, bang voor besmetting. Veel van onze leden zijn per slot
60+.
Hierdoor worden de groepen kleiner en dit betekent dat een deel van
de blijvers ook afhaakt; niet meer gezellig.
Voor veel van de seniorengroepen is de groepsgrootte nu beneden het
verantwoorde minimum gedaald. En of de leden straks terugkomen is
nog de vraag.
Dit stelt het bestuur voor dilemma’s: doorgaan of stoppen met deze
afdelingen.
Maar misschien is er licht in deze duisternis:
Eind van deze zomer werden wij benaderd door GVAZ, een andere
kleine vereniging in Amsterdam-Zuid. Een paar jaar geleden hadden
wij al contact gehad over een eventuele samenwerking (in de
toekomst).
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Het bestuur van GVAZ vindt zichzelf te oud geworden en wil stoppen,
maar er zijn geen opvolgers. Maar de leden willen wel door.
Inmiddels zijn wij samen aan het onderzoeken of Amstels de leden
van GVAZ, eventueel met leidsters kan overnemen. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn: hoe gaan we het oplossen met zalen, leiding
en tijden.
Er zal een aantal compromissen gesloten moeten worden.
Door de komst van GVAZ-mensen, zouden de afdelingen mogelijk
weer levensvatbaar worden.
We zijn op dit moment, begin december, druk in overleg.
En dan ook nog: zoek in een tijd waarin alle opleidingen dicht zijn
maar eens een nieuwe jeugdleidster.
Dit is altijd al moeilijk, maar nu bijna onmogelijk.
Gelukkig wilde Annemieke de lessen tot de kerstvakantie overnemen.
En nu, begin december, zijn we in onderhandeling met een mogelijke
leidster. Ed heeft hiervoor heel veel werk verzet.
Kortom: besturen in corona-tijd is een heel nieuwe ervaring.
We hopen op betere tijden.
En:
Na de ziekte en het overlijden van mijn moeder heb ik zelf nu weer
meer tijd voor Amstels. Dank voor de vele lieve, ontroerende reacties.
Nicole
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Het bestuur van Amstels GymnastiekVereeniging wenst al haar (jeugd-)leden
een mooi, gezond en liefdevol 2021!
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VEILIG SPORTKLIMAAT
In oktober ontving het bestuur een klacht van één van de seniorleden. Het ging om een voorval tijdens één van de trainingen. De
klacht ging om een racistisch/anti-semitisch getinte opmerking.
Caya heeft hier direct goed op gereageerd door aan te geven dat deze
opmerking niet van pas kwam.
Nicole heeft eerst uitgebreid met de klaagster gesproken. Deze was
erg blij dat het bestuur haar klacht serieus nam en er iets mee ging
doen.
Vervolgens is Nicole bij de betreffende groep langs gegaan.
Zij heeft uitgelegd dat deze klacht is ingediend en dat het bestuur
geacht wordt erop te reageren. En dat het bestuur ook vindt dat een
dergelijke opmerking niet kan binnen een zichzelf respecterende
vereniging.
Zij gaf aan boos en verdrietig te zijn.
Bij een herhaling zal het bestuur genoodzaakt zijn het betreffende lid
te royeren.
Iedereen heeft recht op een veilig sportklimaat.
Niet alleen letterlijk: veilige zaal en materialen. Maar ook in
immateriële zin: dus geen discriminatie of hatelijke opmerkingen.
Door anderen te respecteren, respecteer je ook jezelf!
Nicole
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DIPLOMA

Zoals u eerder in ons blad heeft kunnen lezen, volgt een aantal van de
oudere meisjes de assistenten-opleiding niveau 1 van de KNGU.
Na afronding van deze opleiding mogen zij de leidster officieel
assisteren bij de jongere meisjes.
En ook is deze opleiding een eerste opstapje naar de
trainersopleidingen van de KNGU!
Tijdens de opleiding moeten de cursisten opdrachten uitvoeren onder
toezicht van de trainster (eerst Luna, en later Annemieke).
In oktober had Ronja alle opdrachten met goed resultaat afgerond.
Het officiële KNGU-diploma werd haar, in aanwezigheid van de
groepen waar zij al assisteerde tijdens de cursus, overhandigd door
Nicole.
Saar is wat later begonnen, maar zij is al een heel eind op weg!
Ronja: gefeliciteerd, goed gedaan; je bent een topper!
Nicole
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SINTERKLAAS

Helaas was het dit jaar door de corona-regels niet mogelijk Sinterklaas
te ontvangen. De Sint is natuurlijk al heel oud en daardoor kwetsbaar.
Heel jammer.
Maar tot onze verrassing had de Sint wel aan ons gedacht en iets
lekkers voor de kinderen gestuurd.
Ook had hij aan Annemieke gevraagd op 2 december Pietengym te
geven.
De oudste meisjes speelde zoals elk jaar het grote Sinterklaasspel.
het was een heel gezellige middag.
Veel dank aan de Sint en zijn Pieten.
Nicole
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JUBILEA
Een aantal leden vierde dit jaar een speciaal jubileum.
Dit zijn: Rob Theunisse (70 jaar), Suus de Groot-Vanthijn (65 jaar),
Evert Isken (50 jaar) en Elly Zijl (45 jaar).
Normaal reiken wij de jubileumspelden ( \zie foto in vorige krantje) uit
tijdens de jaarvergadering en/of jaardiner.
Helaas was dit in 2020 niet mogelijk. En we weten ook nog niet of het
in 2021 wel gaat lukken bij elkaar te komen.
Het bestuur heeft daarom besloten de spelden per post naar Rob,
Suus en Elly te sturen.
Evert heeft de spelden van Amstels en KNGU tijdens de
bestuursvergadering op 26-11 uit handen van de voorzitter
ontvangen. Helaas voor Evert zonder knuffel.
Felicitatie voor alle jubilarissen !
Nicole
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DE GROTE CLUB ACTIE LOTEN VERKOOP
Vorig jaar waren wij heel blij met een mooi resultaat. Van de
opbrengst hebben wij een grote dikke valmat en een trampoline
gekocht.
Dit jaar valt het echter enorm tegen.
De jeugdleden hadden geen tijd en de ouders toonden heel weinig
belangstelling, op enkele goedwillende ouders na. Waarschijnlijk was
iedereen corona-moe!
Een aantal jeugdleden had een lotenboekje meegenomen met de
opdracht het boekje half oktober weer in te leveren. Helaas ondanks
dat de kinderen een briefje meekregen met het verzoek het boekje
terug te brengen, zijn er slechts drie boekjes ingeleverd.
Het gevolg is dat kopers betaald hebben voor de loten maar geen
lotnummers terugvinden op het mailbericht. Dat is wel heel vervelend.
Blij werden we van Lukas Leenen. Hij verkocht 39 loten en Dieuwke
van der Meer 29 loten. Beiden ontvingen een klein cadeautje. Ook de
losse verkoop was ronduit treurig.
Na verwerking van de loten zijn er 385 loten verkocht (vorig jaar
870).
Ronduit veel werk voor weinig. Volgend jaar moeten wij het anders
aanpakken. Als een van u een suggestie heeft, horen wij dat graag!
Ed van Cappellen.
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AFSCHEID ANNEMIEKE
Het bestuur had in December een mooie afscheidsles in gedachten om
Annemieke te bedanken voor de uitstekende vervanging van Luna, die
tien jaar met de kinderen heeft gewerkt en sinds september de leiding
heeft overgedragen.
Naar wat wij hebben gezien en ook gehoord, hebben de kinderen met
heel veel plezier de turnlessen gevolgd die Annemieke met heel veel
enthousiasme heeft gegeven.
Maar helaas, de turnlessen van 16 december konden door de
plotselinge lockdown niet doorgaan.
Het plan is nu om Annemieke alsnog te bedanken zodra dat weer
mogelijk is. Hopelijk zullen de lessen op 20 januari weer beginnen,
maar op dit moment is nog niets zeker.
Wij zullen de kinderen van tevoren laten weten wanneer we het
afscheid organiseren.

Nu Annemieke bij Amstels weg is, zijn wij uiteraard heel druk op zoek
gegaan naar vervanging.
Dat viel in deze tijden van COVID-19 helemaal niet mee: alle
instanties waar wij een mogelijke kandidaat zouden kunnen vinden,
waren door de lockdown gesloten en moeilijk bereikbaar. Ed van
Cappellen heeft ongelooflijk veel tijd besteed aan deze zoektocht naar
een nieuwe jeugdleidster.
En, zoals het er nu uitziet, hebben wij er een gevonden! Maar voordat
wij hierover definitief berichten, zullen we eerst nog nadere afspraken
moeten maken.
Wij houden je op de hoogte!
Shirley van Velthoven
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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

20.15-21.30 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

Annemieke Reints
(a.i.)

Contributies 2021
De contributies over 2021 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2020):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 13,90
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,30
Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 8,€ 5,-

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