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Agenda en mededelingen
Begin juni meldde Yvonne Schmidt ons dat zij bij het begin van de zomervakantie na 8,5
jaar stopt met het geven van yogalessen bij Amstels. Dit besluit heeft zij genomen gezien
haar persoonlijke omstandigheden.
Het bestuur vindt dit heel jammer, maar respecteert haar keuze.
Vakanties:
Junivakantie 2018
Zomervakantie 2018

Gymzaal is dan gesloten
16 juni t/m 24 juni 2018
21 juli t/m 3 september 2018

Nieuwe jeugdleden:
Cate Comelia Jewson
Farah Pietryga
Sammy Bijlsma

Groep 1
Groep 1
Groep 1

Agenda:
Open dag jeugd

Leiding:
Yvonne Schmidt
Caya Renardus
Luna Hedges

4 juli 2018

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

020-6830687
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 september 2018

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER
Uw bestuur is de laatste tijd erg druk geweest met een aantal zaken.
Over de meeste hiervan leest u verderop in het blad meer.
Zo moesten we ervoor zorgen vóór 25 mei 2018 AVG-proof te zijn.
Dit betekent voldoen aan de nieuwe strenge Europese privacy-wetgeving.
Vooral Shirley is hier heel druk mee geweest.
Ook moest er een start gemaakt worden met het creëren van “een veilig
sportklimaat voor iedereen”. Hiermee heeft vooral Evert zich beziggehouden.
Vanaf nu is Nicole onze vertrouwenspersoon op dit gebied.
Verder was er de jaarvergadering op 21 april.
De stukken werden opgemaakt door Shirley en Emiel. Nicole leidde de vergadering
en deze liep voorspoedig.
In de financiële stukken was een deel van de zaalhuur per abuis niet opgenomen.
De stukken werden hierdoor onder voorbehoud goedgekeurd.
Het bestuur beloofde de vergadering een correctie te publiceren in dit krantje.
Er waren jeugdwedstrijden (Luna, Thalia en Nicole) en er was de jaarlijkse
vergadering van de KNGU-Rayon Amsterdam, waar Amstels vertegenwoordigd
werd door Nicole.
Er werd gereorganiseerd op de maandag en dinsdag.
U ziet het, wij zitten niet om werk verlegen. Een extra bestuurlid zou zeer welkom
zijn!
Ik wens iedereen een fijne zomer.
Nicole van Groeningen

LAATSTE NIEUWS OVER DE YOGAGROEPEN
Begin juni meldde Yvonne Schmidt ons dat zij bij het begin van de zomervakantie
na 8,5 jaar stopt met het geven van yogalessen bij Amstels. Dit besluit heeft zij
genomen gezien haar persoonlijke omstandigheden.
Het bestuur vindt dit heel jammer, maar respecteert haar keuze.
Het bestuur beraadt zich op de toekomst van de yoga-afdeling, maar is inmiddels
al op zoek naar een nieuwe yogaleidster/leider.
Wij laten u zo spoedig mogelijk weten hoe het verder gaat.
Het bestuur
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Privacy statement in het kader van AVG
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, de ondersteuning van de KNGU bij het
implementeren van de nieuwe wetgeving. Misschien zou in de toekomst een van
de (bestuurs-)leden als functionaris moeten worden aangesteld om hierover
controle te houden.
Uw privacy
Amstels Gymnastiek-Vereeniging (Amstels G.V.) is ervan overtuigd dat de
bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten
en voor al haar leden. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en
transparante informatie geven over de wijze waarop Amstels G.V.
persoonsgegevens verwerkt van leden en donateurs.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en donateurs met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Amstels G.V. zich
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
is het gehele bestuur van Amstels G.V. Zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens vereist, worden de verwerkingen van persoonsgegeven
uitgevoerd volgens de richtlijnen van AVG en vallen verder onder de voorwaarden
en toezicht van de KNGU. In verband met een gekoppeld lidmaatschap zijn wij nl.
ook verplicht gegevens aan de KNGU door te geven.
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Amstels G.V. uw persoonsgegevens
verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en
verwerkt Amstels G.V. persoonsgegevens van u:
 Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om u te kunnen informeren over
lidmaatschaps-aangelegenheden;
 Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om aan wedstrijden deel te kunnen
nemen;
 Wanneer u lid wordt van Amstels G.V. om u via nieuwsbrieven,
verenigingsbladen en via de website te informeren over
verenigingsactiviteiten.
Het bestuur van Amstels G.V. heeft toegang tot alle gegevens van haar leden; de
leiding van de diverse afdelingen heeft alleen toegang tot de gegevens (naam,
adres, telefoonnummer, e-mailadres) die betrekking hebben op leden van de
eigen afdeling.
U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bijhouden.
Zodra het lidmaatschap wordt beëindigd, zullen ook de gegevens uit onze
bestanden verwijderd worden.
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E-mail
Wanneer u lid bent geworden van Amstels G.V. krijgt u automatisch het
verenigingsblad (in principe per e-mail) toegezonden. Als u dit verenigingsblad
niet meer wenst te ontvangen kunt u zich altijd (schriftelijk of via een mailbericht)
hiervoor afmelden.
Social Media.
Amstels G.V. houdt haar leden graag, via het web en social media kanalen
(Facebook), op de hoogte van resultaten van de trainingen, wedstrijden, open
dagen, Sinterklaasfeesten en andere evenementen. Amstels G.V. is niet
verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers
aan social media kanalen of de content op social media kanalen. Indien u vragen
of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Amstels G.V. via
amstelsgym@gmail.com.
Websites van Amstels G.V. en andere websites
Op de websites van Amstels G.V. zou u een aantal links naar andere websites
kunnen aantreffen. Amstels G.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen
met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor
de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Gebruik van persoonsgegevens door derden.
Amstels G.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor
commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u
deze richten aan:
Amstels G.V., Diezestraat 14hs, 1078 JP Amsterdam of e-mail:
amstelsgym@gmail.com.
U heeft altijd het recht van klagen en uw klachten kunt u indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Amstels G.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of
er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Amstels G.V. een belangrijke wijziging
doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Amstels G.V. uw
persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een
berichtgeving op onze website of in ons verenigingsblad, de Amstelsbrug.
Amsterdam, mei 2018
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“EEN VEILIG SPORTKLIMAAT VOOR IEDEREEN”.
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 wanneer 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.
De aanbevelingen van het rapport hangen op het prikbord in de zaal.
Caya Renardus, Yvonne Schmidt, Luna Hedges en Thalia Izeboud zullen we
verzoeken ons een (kopie van een) VOG te verschaffen.
Aanbevelingen onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
voor sportverenigingen.
- Duidelijk maken dat seksuele intimidatie en misbruik niet worden
getolereerd.
- Elke melding serieus nemen en deze zorgvuldig afhandelen.
- Alle sportbetrokkenen moeten eenvoudig kennis kunnen nemen van de
geldende gedragsregels.
- Leden die kennis krijgen van intimidatie of misbruik verplichten dit meteen
te melden bij het bestuur.
- Het bestuur van de sportvereniging moet die gevallen, die niet onder het
strafrecht of tuchtrecht vallen, zelf afhandelen.
- 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 periode veelvuldig in het nieuws,
denk bijvoorbeeld aan de #MeToo affaire. Zonder dat er een specifieke aanleiding
voor is, zou men kunnen bedenken 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 de vertrouwenspersoon, Nicole van
Groeningen.
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VERSLAG JAARVERGADERING VAN 21 APRIL 2018
Voorafgaand aan het jaarlijkse diner hebben we, zoals gebruikelijk, de
jaarvergadering belegd. Hierin worden het beleid van het bestuur en de resultaten
van het afgelopen jaar verantwoord en ter goedkeuring voorgelegd.
Hieronder een korte samenvatting van wat er tijdens de vergadering besproken en
besloten is. De volledige notulen worden voorafgaand aan de jaarvergadering van
2019 via de Amstelsbrug en de website verspreid.
Aanwezig waren 4 bestuursleden en 16 leden.
- De notulen van de vorige jaarvergadering worden, na enkele opmerkingen,
goedgekeurd.
- Het secretarieel jaarverslag over 2017 wordt goedgekeurd.
- 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. De penningmeester zegt toe dit aan te passen en de
gecorrigeerde balans en exploitatierekening in de eerstvolgende
Amstelsbrug te publiceren. Onder dit voorbehoud wordt het financieel
jaarverslag over 2017 goedgekeurd.
- De kascontrolecommissieleden werden bedankt voor de door hen
uitgevoerde werkzaamheden. Het verslag wordt goedgekeurd.
- Formeel nemen we afscheid van Niek Hartmanns als bestuurslid TC. 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 voor het gevoerde beleid wordt verleend en het bestuur wordt
geherinstalleerd.
- Alle leid(st)ers en de technische commissie blijven aan.
- In de kascontrolecommissie worden benoemd Evelien Mellink en Ronald van
der Vliet. Bas Auer is de reserve.
- Emiel Schäfer blijft de ledenadministratie en het DigiMembers systeem
voeren.
- De redactiecommissie blijft bestaan uit Nicole van Groeningen, Bas Auer en
Shirley van Velthoven. Bas Auer wordt met een presentje bedankt voor zijn
jarenlange inzet tot nu toe als redactielid van de Amstelsbrug.
Vooralsnog zijn geen andere leden nodig, zeker gezien de digitalisering van
de Amstelsbrug.
- Evert Isken blijft de materiaalcommissaris.
- PR-zaken blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur,
maar wie ideeen heeft wordt van harte uitgenodigd hierover van gedachten
te wisselen.
- De beleidsplannen voor 2018 worden goedgekeurd.
- De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd.
- De vergadering wordt gesloten en allen maken zich op om te genieten van
een afsluitende borrel en daarna het jaarlijkse diner.
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Financieel overzicht 2017
Zoals tijdens de jaarvergadering toegezegd, voegen wij hier de gecorrigeerde
balans en exploitatierekening 2017 bij. In de balans per 31 december 2017 zoals
gepresenteerd tijdens de jaarvergadering, ontbreekt bij de uitgaven nog een
bedrag voor de zaalhuur, welk bedrag in 2018 is betaald.
Dankzij de oplettendheid van Christina van de yogagroep konden wij de volgende
aanpassingen doen aan de balans en exploitatierekening 2017:
Balans Amstels GymnastiekVereeniging 2017
Balans 01-012017
Omschrijving
Liquide middelen:
ING rekeninjg
Zakelijke spaarrekening
Borg sleutels gymzaal
Inventaris/materiaal
Vorderingen:
Contributie leden
Contributie jeugd
Entreegelden
Donaties
KNGU contributies
Rente
Abonneelotto
Advertenties
Grote clubactie
Zaalhuursubsidie
Deenjeugdsponsoractie
Donatie Schipholfonds
PM

Debet

Balans 31-122017

Credit

1170,12
23165,94
300,00
226,00

Debet

Credit

3993,27
12188,10
300,00
1,00

2160,00
15,00
300,00

80,00
66,00

Schulden:
Leiding vrijwilligerverg.
Leiding reisk-/parkeer
Zaalhuur
KNGU afdracht
Bestuurskosten
Administratiekosten
Portikosten
Drukwerk/enveloppen
Representatie
Jaarvergadering
Jaardiner
Publ.: Amstelsbrug
Publ.: Reclamekosten
Act.: Jeugd/wedstrijden

80,00

3718,88

3178,50

58,27
151,55

115,20

Act.: Volwassenen
Act.: TC kosten
Verzekering / KvK
150-jarig jubileum
Vermogen:
Algemene reserve
Reserve 150-jaar jub.
Nadelig saldo 2017 (4206,83)
TOTAAL

20022,43
1000,00
25008,06

25008,06

15800,60
0,00
19037,37
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19037,37

Exploitatierekening Amstels GymnastiekVereeniging 2017
Exploitatierekening
Verlies
Winst

Omschrijving
Liquide middelen:
ING rekeninjg
Zakelijke spaarrekening
Borg sleutels gymzaal
Inventaris/materiaal
Ontvangsten:
Contributie leden
Contributie jeugd
Entreegelden
Donaties
KNGU contributies
Rente
Abonneelotto
Advertenties
Grote clubactie
Zaalhuursubsidie
Uitgaven:
Leiding vrijwilligerverg.
Leiding reisk-/parkeer
Zaalhuur
KNGU afdracht
Bestuurskosten
Administratiekosten
Portikosten
Drukwerk/enveloppen
Representatie
Jaarvergadering
Jaardiner
Publ.: Amstelsbrug
Publ.: Reclamekosten
Act.: Jeugd/wedstrijden
Act.: Volwassenen
Act.: TC kosten
Verzekering / KvK
150-jarig jubileum
Nadelig saldo 2017

268,72
9585,00
6474,00
35,00
375,00
1856,00
22,16
85,00
155,00
350,85
0,00

TOTAAL

4291,70
1437,64
8969,52
2641,99
160,13
240,20
81,17
0,00
771,18
400,00
8,75
1015,00
589,36
165,45
0,00
777,79
42,00
1284,24
0,00
23144,84

4206,83
23144,84
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HET JAARDINER
Op 21 april was, na de jaarvergadering, ons jaardiner. Deze keer in het Amstel
Boathouse (het verbouwde en vernieuwde Miranda Paviljoen). We troffen het met
het weer: we konden op het terras genieten van het aperitief.
Voor het diner zelf gingen we naar binnen; een gezellige, lichte ruimte met vijf
mooi opgedekte ronde tafels. Dus per tafel vijf à zes personen.
De soep werd opgediend.
Het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert konden we zelf halen van de
serveertafel. Niet iedereen was hier enthousiast over.
In mijn idee waren er twee voordelen: je kon van meerdere gerechten proeven en
je sprak ook andere mensen dan je tafelgenoten.
Over de kwaliteit van het eten ontvingen we positieve en negatieve reacties.
Het bestuur zal alle reacties meenemen in de evaluatie.
De sfeer was als vanouds: gezellig. Veel mensen hadden elkaar een jaar niet
gezien, dus er werd veel bijgepraat. En gelukkig hebben we de foto’s nog!
Heeft u een idee voor een locatie voor volgend jaar (voor vergadering + diner)?
Laat het ons weten.
Nicole
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14

15

Wij feliciteren Niek en Femke van harte met hun mooie dochter!
Dat zij maar ooit bij Amstels mag komen turnen!!!

FINALE TURNWEDSTRIJDEN
In vervolg op de rayonwedstrijden van 11 maart was 15 april een heel spannende
dag voor elf meisjes van Amstels.
Dessa, Rivka, Marijn, Lonne, Vroni, Yara, Lucia, Frouke, Phebe, Annelie en Dyla
mochten meedoen aan de finale van het recreatieve kampioenschap van
Amsterdam. Ook Emily had zich geplaatst, maar helaas kon zij door een blessure
niet mee doen.
Alle meiden hadden er keihard voor getraind onder leiding van Luna en Thalia.
Na een heel spannende wedstrijd op brug, balk, lange mat en sprong bleek dat
drie dames een medaille gewonnen hadden. En acht dames haalden de medaille
net niet.
Dessa werd 2e in de categorie jeugd D4; In de groep Pupillen werden Marijn,
Lonne en Vroni 2, 3 en 4. En Yara werd 5e in de groep Instap.
Maar ook de anderen deden het er goed, en als je in jouw groep bij de tien of
vijfttien besten van Amsterdam hoort, is dat heel knap.
Gefeliciteerd!
Nicole
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JUREREN
Tijdens de finale van de recreatieve rayonwedstrijden vroeg Anneke van
GV Salto of ik wilde jureren bij hun onderlinge wedstrijden op 22 april.
Ik heb ja gezegd, omdat ik weet hoe moeilijk het is om juryleden te vinden.
Het bleek dat Salto en Vaardig en Vlug Zuid (de club van Annemieke) de
handen ineen geslagen hadden en samen onderlinge wedstrijden organiseerden.
Het was een gezellige, leuke dag met veel enthousiaste kinderen in een kleine
maar mooie gymzaal aan de Lekstraat.
Tijdens deze wedstrijden werd er ook gejureerd door Carla van GV Wilskracht.
Zij vroeg mij te komen jureren op 23 mei bij hun onderlinge wedstrijden.
Dus ik ging naar Amsterdam Noord. Ook hier een leuke gezellige wedstrijd in een
aardige zaal.
Eind mei ontving ik een mail van de turnvereniging uit Mijdrecht. Zij zochten
juryleden voor hun recreatieve rayonwedstrijd op 30 juni in Kortenhoef.
Dit is vlak bij onze caravan, dus ik ga ook daar jureren. Ik vind het leuk om te
doen, vooral door het enthousiasme van de kinderen.
Zij werken met aangepaste oefenstof en een aangepast jurysysteem.
Dus ik moet nog even een avondje studeren.
Ik hoop dat ik door deze contacten ook eens een beroep op andere juryleden voor
Amstels kan doen
Nicole

BETALING JEUGDWEDSTRIJDEN
Misschien vraagt u zich af waarom er betaald moet worden voor deelname aan
jeugdwedstrijden.
Het organiseren van een wedstrijd kost veel geld.
- De sporthal moet worden gehuurd, met alle toestellen.
- De EHBO-er moet betaald worden.
- Er moeten medailles en herinneringvaantjes gekocht worden.
- Er moet een kleine attentie (bedankje) voor de juryleden gekocht worden.
De organiserende vereniging en de trainers doen alles gratis.
Om deze kosten te dekken wordt er een startgeld gevraagd aan de
deelneemsters.
En ook wordt er aan de bezoekers (publiek) een kleine bijdrage gevraagd.
In principe is het geheel precies kostendekkend.
Nicole
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Maandag

19.30-20.45 uur Heren
conditietraining/balsport 40+
20.45-22.00 uur Dames en heren
recreatief volleybal 50+

Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

18.15-19.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 1
19.30-20.45 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden groep 2
20.45-22.00 uur Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Yvonne Schmidt

19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Woensdag

Programma

Leider/leidster

Yvonne Schmidt
Caya Renardus

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

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

Contributies 2018
De contributies over 2018 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,-

Luna Hedges

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

Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
€ 8,Jeugdleden t/m 15 jaar € 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, maar ook de nieuwe (school-)agenda’s voor 2019!
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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