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Agenda en mededelingen 

Zoals u verder in dit krantje kunt lezen, zijn wij op zoek naar een gymdocent (in 

opleiding)/conditietrainer, die vanaf het nieuwe seizoen in september twee lessen 

op de maandagavond kan/wil begeleiden. Kent u iemand die dat wel zou willen? 

Laat het ons dan weten! 
 

Vakanties: Gymzaal is dan gesloten 

Junivakantie 17 juni t/m 25 juni 2017 

Zomervakantie 2017 22 juli t/m 3 september 2017 

Herfstvakantie 2017 21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Kerstvakantie 2017 / 2018 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. 

 
Nieuwejeugdleden:    

Fie Brink Woensdag groep 1 

Yara Sophie Essebai  

Suus Hoogenhout  

Shaylynn de Jong  

Dieuwke van der Meer  

Emma Schneiders  

Eline Smeding  

Sophia Groot Woensdag groep 2 

Sahasra Vanguru  

Flora Hagenberg Woensdag groep 3 

Anastasia Schoonderwoerd  

Anshu Vanguru  
 

 

Agenda:  

Open dag voor de jeugd in de 

gymzaal van de Dongeschool 

12 juli 2017 

  

 

Niek Hartmanns Maandag 06-41392776 

Yvonne Schmidt Dinsdag 020-6830687 

Caya Renardus Dinsdag en  

   woensdag 

06-49252914 

Luna Hedges Woensdag 06-27386034 
 

 

Sluiting kopij volgende krantje: 

1 september 2017 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Na het verschijnen van het vorige krantje is er veel gebeurd. 
Zo waren er de jeugdwedstrijden om het (recreatieve) kampioenschap 
van Amsterdam op 12 maart en 9 april, georganiseerd door het Rayon 

Amsterdam van de KNGU. Er deden 5 meisjes van Amstels mee, en zij 
deden het heel goed. Er werden meerdere medailles gewonnen. 

Op 12 april waren er de clubkampioenschappen van Amstels, 
georganiseerd door Annemieke en Thalia. 
Op 22 april jaarvergadering en jaardiner bij De Bosbaan. 
Op 4 mei herdenking omgekomen turners en turnsters bij De Turnhal. 
Op 16 mei overleed ons erelid Jan Pool, gevolgd door het afscheid 
nemen en de uitvaartbijeenkomst. 
En op 17 mei was Luna weer terug na een stage op Aruba. Hierdoor 

moesten we afscheid  nemen van Annemieke die het 4 maanden 
fantastisch heeft gedaan. 
Maar we houden contact. 
 
Over veel van deze onderwerpen leest u meer in dit krantje 
 
En dan nu een kleine revolutie: De Amstelsbrug gaat digitaal! 

Vanaf het volgende nummer ( september) ontvangt u in uw mailbox 
een berichtje (met link) dat De Amstelsbrug voor u klaar staat. 
Leden zonder e-mail krijgen het blad gewoon per post. 
 
Nicole 

 
 
 

OPMERKING VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Enkele leden en jeugdleden hebben hun contributie over de 
eerste helft van 2017 nog steeds niet overgemaakt. 
Voor wie dit geldt: wilt u dat alsnog z.s.m. doen? 

In juli stuur ik iedereen per email weer het contributieverzoek 
over de tweede helft van 2017. 
 
Emiel Schäfer. 
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JUBILARISSEN 2017 
De volgende leden hebben een jubileum in 2017 
 
10 jaar lid:  Anneke Eker 

    Frits van de Meij 
15 jaar lid:  Jacqueline Kouwets 

    Els Hardholt-Muyser 
    Cees Sluys 
    Cor Veen 
30 jaar lid:  Joop van Hoorn 
    An Menning-Paeper 
    Greetje Verschure 
35 jaar lid:  Theo Moinat 

50 jaar lid:  Yvonne van Noord-Wijckelsma 
75 jaar lid:  Louk van Bruynsvoort 
80 jaar lid:  Frans Ramack 
 
 
JUBILEUM 
5 jeugdleden waren dit jaar 5 jaar (of langer) lid. 

Zij kregen de medaille voor het 5-jarig jeugdlidmaatschap. 
Het zijn: Suze Poort, Annelie Spierings en Dessa van Voorde. 
Gefeliciteerd! 
 
 
 

AFGESTUDEERD! 
Zowel Niek Hartmanns als Luna Hedges hebben dit jaar hun studie 
afgerond. 
Niek feliciteren wij met het behalen van het diploma voor de PABO en 
Luna voor het behalen van het diploma van de ALO! Wij wensen 
beiden een plezierige en succesvolle carriere in het onderwijs toe! 
 

Niek heeft met ingang van het nieuwe schooljaar ook al een volledige 

baan bij een school in Buitenveldert, waarmee wij hem van harte 
feliciteren!  
Maar daarom moet hij (tot zijn grote spijt) afzien van de trainingsuren 
op de maandagavond. Dat is de reden dat wij op zoek zijn naar een 
nieuwe trainer/gymdocent (in opleiding), waarvoor wij elders in dit 
krantje een advertentie hebben geplaatst. Kent/weet u misschien 

iemand die hiervoor in aanmerking komt? Dat horen wij graag van u! 
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IN MEMORIAM JAN POOL 

 
Op 16 mei is ons erelid Jan Pool op 85-jarige leeftijd na een kort 
ziekbed overleden. 
Jan werd op 14-jarige leeftijd (samen met zijn broer Ede) lid van 

Amstels, nadat zijn vader eerst bij het bestuur geïnformeerd had “of 
Amstels wel een nette vereniging was”. 

Hij bekleedde tijdens zijn 71 jaar durende lidmaatschap meerdere 
functies. 
Zijn eerste functie was voorturner, later werd hij commissaris van de 
jongensafdeling. 
In 1960 werd hij voorzitter.  
Tijdens zijn voorzitterschap vierden wij onze 100e verjaardag. Jan 
organiseerde ter gelegenheid hiervan een groot congres over 

inspanningsfysiologie in de RAI. 
Na dit grootse jubileum trad hij terug als voorzitter en werd opgevolgd 
door zijn broer Ede. In 1967 werd hij benoemd tot erelid. 
Hij verhuisde met Marijke, die hij op Amstels leerde kennen, naar 
Leiderdorp. 
Wel bleef hij een trouwe bezoeker van jaarvergaderingen, jaardiners 
en jubileumfeesten. 

Hij maakte ook deel uit van de feestcommissie bij ons 150-jarig 
bestaan in 2017.  
U vindt zijn memoires in het jubileumboek “150 jaar Amstels” dat in 
september zal verschijnen. 
Meerdere Amstelaren namen persoonlijk afscheid van deze coryfee. 
Wij wensen Marijke en de overige familie veel sterkte. 

 
Nicole 
 

 
Jan vertelt over Amstels tijdens de receptie van het 150-jarig bestaan. 

  



8 

 

4 MEI 

 
Op 4 mei was ik bij een herdenking voor de turnvrienden en 
turnvriendinnen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 
De herdenking vond plaats bij de voormalige Turnhal aan de 

Passeerdersstraat; nu jeugdtheater de Krakeling. Aan de gevel bevindt 
zich een klein gedenkmonument, opgericht door de Amsterdamse 

Turnbond. 
Ook aanwezig was de heer Tielrooij (94 jaar!), destijds één van de 
initiatiefnemers. 
Verder namens Turnstad Amsterdam: Simone Tielrooij,  Marjolijn van 
Nes en Andrea Alvarez. 
Het monument is geadopteerd door de kinderen van de 
Kinkerbuurtschool. 

Zij werden vertegenwoordigd door een aantal leerlingen van groep 8 
met hun docenten. 
Simone vertelde over het turnen in de oorlog en over onze gouden 
Olympische dames (1928) en hun trainer die bijna allemaal 
omkwamen. 
De kinderen lazen zelf geschreven teksten voor. 
Tot slot legden wij bloemen en waren even stil. 

 
Nicole 
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RAYONWEDSTRIJDEN  2017 
 

Op 12 maart waren de Rayonwedstrijden in Amsterdam. 
Dit zijn recreatieve wedstrijden voor meisjes die 1of 2 uur per week 

trainen. 
Net als bij de Bronzen Balk wordt er in verschillende leeftijdsgroepen 
op verschillende niveau’s geturnd. 
Dit keer deden 5 meisjes van Amstels mee. Het is erg fijn dat 
Annemieke en Thalia met deze dames mee deden. De meiden deden 
het hartstikke goed. 
Annelie werd in haar groep nummer 1. Zij was weliswaar de enige in 

deze groep, maar daarom moest zij wel heel veel punten scoren om 
de medaille te winnen. En dat lukte. 
Charlotte werd 4e en viel net buiten de medailles. Er waren 19 
deelneemsters in deze groep. 
Marijn werd 3e van de 19 deelneemsters in haar groep. 
Dessa en Saar werden 2e en 5e. Hierdoor kreeg Dessa een medaille 
en Saar net niet. In hun groep deden 17 meisjes mee. 

Ik ben erg trots op deze meiden. Ik heb ze aan het werk gezien en ze 
zijn echt top! En ze worden elk jaar beter. 
De meiden deden het zo goed gedaan dat ze verder mochten naar de 
finale op 9 april! 
 
Op 9 april volgde dus de finale om het recreatie-kampioenschap van 

Amsterdam. 
Dus het is al enorm knap als je hier mee mag doen. 
Annelie werd in haar groep 1e, en is dus kampioen van Amsterdam. 
Marijn werd 2e , op 0,1 punt achterstand van nummer 1. 
Dessa werd 4e, ook op 0,1 punt. 
Charlotte werd 6e en Saar werd 14e (van de 20 finalisten); helaas ging 
de koprol op de bank niet helemaal goed, maar wel knap dat zij hem 

wel deed. 

Ik ben heel trots op de meiden. 
Zij hebben samen met Annemieke heel hard gewerkt om dit te 
bereiken. 
 
Nicole 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
 
Op 12 april waren de clubkampioenschappen voor de jeugdleden van 
Amstels. 

Het was al heel lang geleden dat deze wedstrijden georganiseerd 
werden. Dus heel leuk dat het dit jaar wel gebeurde. 

 
De wedstrijden werden georganiseerd door Annemieke en Thalia. 
Alle kinderen deden mee in hun eigen leeftijdsgroep. 
Zij turnden een oefening op balk, brug, lange mat en sprong. 
 
Het werd een heel spannende middag en alle kinderen deden het heel 
erg goed. 

Na afloop was er voor iedereen een herinneringsvaantje en een 
diploma. 
En per groep waren er 3 medailles: goud, zilver en brons. 
 
De jury bestond uit: Machteld, Annelies, Femke, Marlies en Nicole. 
De punten werden opgeteld door Shirley en Evert. 
Het was fantastisch dat heel veel ouders naar de prestaties van hun 

kinderen waren komen kijken. 
 
Hier volgen de uitslagen: 
 
RONDE 1  RONDE 2 
 

Pre- Instap   Pre-Instap 
1. Roos Steltenpol  1. Vroni Kempen 
2. Yara Bessems  2. Lola Hulsloot 
3. Zara Eljon  3. Marie Vulkerts 
 
Kabouter  Instap 
1. Diya Langer  1. Marijn Aupers 

2. Bo Dammerts  2. Hannah Kras 

3. Finne Smit  3. Bette de Jong 
 
Groep 1  Pupil 1 
1. Phebe Jordan  1. Lieve ten Wolde 
2. Maartje Jansen  2. Rada Zaalberg 
3. Emma Schneider  3. Femmetje Kraaipoel 

3. Leah van het Hek 
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Jongens  Pupil 2 

1. Ariez  1. Dessa ten Voorde 
2. Shrihan Singaraju  2. Ronja Stevens 
3. Akshaj Singaraju  3. Saar Aupers 
 

  Jeugd 
  1. Annelie Spierings 

  2. Suze Poort 
  3. Charlotte Broady 
 
 
Nicole 
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ANNEMIEKE BEDANKT! 
Zoals jullie allemaal weten was Luna van januari t/m 15 mei voor haar 
stage op Aruba. 
In deze tijd heeft Annemieke de jeugdlessen overgenomen. 

Zij heeft dit fantastisch gedaan. 
De kinderen hebben meegedaan aan de rayonwedstrijden en er waren 

voor het eerst in jaren clubkampioenschappen. 
De kinderen hebben heel veel van Annemieke geleerd. 
Op 17 mei hebben het bestuur en de kinderen Annemieke bedankt. 
Annemieke: ontzettend bedankt! 
 
Het bestuur 

 
 
 

Lieve meiden en jongens, 

 
Na ruim 4 maanden les gegeven te hebben bij jullie, is Luna er weer. 
Ik vond het heel leuk om met jullie te werken en een chasse, 

arabesque, ondersprong (bruggetje) aan te leren;) Ik hoop dat jullie 
lekker blijven turnen bij de vereniging en dat ik jullie in het nieuwe 
schooljaar misschien wel tegen kom op de wedstrijden. 

Heel veel turnplezier bij Luna en Thalia. 
 
En nog bedankt voor het mooie plakboek met de tekeningen en foto's 
van de onderlinge wedstrijd. 
 
Sportieve groetjes, 
 

Annemieke 
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NIEK HARTMANNS NEEMT AFSCHEID. 

Begin 2005 kwam ik bij Amstels een proefles draaien voor de 
maandagavondgroepen. Aan het einde van de les kreeg ik direct de 
sleutels van de zaal en begon er voor mij een nieuw hoofdstuk. 
Ik studeerde op dat moment aan de ALO te Amsterdam en woonde 

destijds op een studentenkamer vlak bij het Amstelstation. Dit 
hoofdstuk zal na ruim 12 jaar aan het einde van dit seizoen afgesloten 

worden. Vanaf volgend schooljaar zal ik als groepsleerkracht mijn 
handen vol hebben aan een groep 6 op een basisschool in Amsterdam. 
 
Nu wordt het hoofdstuk Amstels met veel mooie momenten 
afgesloten. Zo ben ik met de herengroep twee keer op survival 
geweest in de Belgische Ardennen, heb ik heel wat shuttle-run-testen 
afgenomen, zijn er volleybaltoernooien georganiseerd en zijn er veel 

zweetdruppels gevallen tijdens mijn trainingen.  
Naast diverse etentjes en borrels heb ik met de herengroep ook een 
dagje in de Bijlmerbajes gezeten, gelukkig was dit tijdens de open dag 
en op uitnodiging van een van de heren.  
 
Beste leden van de maandagavond.  
Ik wil jullie bedanken voor al het moois dat ik met jullie heb 

meegemaakt. Blijf vooral lekker basketballen en volleyballen. Wie 
weet kom ik nog een keertje meedoen.  
 
Naast het organiseren van de maandagavond was ik ook bestuurslid 
(TC) en heb ik vele vergaderingen bijgewoond. Deze vergaderingen 
hebben ervoor gezorgd dat Amstels nog altijd bestaat. Er zijn door de 

jaren heen veel moeilijke beslissingen genomen om Amstels boven 
water te houden. Bij deze wil ik graag een oproep doen aan de ouders 
van onze jeugdleden om toe te treden tot het bestuur. Ze kunnen uw 
hulp goed gebruiken! 
 
Ik wil graag de oude bestuursleden: Ed van Cappellen, Rob Theunisse 
en Ronald van der Vliet bedanken voor hun inzet tijdens onze 

samenwerking. 

Het huidige bestuur (Nicole van Groeningen, Shirley van Velthoven, 
Emiel Schäfer en Evert Isken) wil ik natuurlijk ook bedanken, maar 
ook veel succes wensen in de komende jaren. Ik hoop van harte dat 
jullie spoedig een nieuw bestuurslid vinden.  
 
Met sportieve groet, 

Niek Hartmanns  
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BIJBAAN VOOR (AANKOMENDE) SPORTDOCENT 
(VANAF 4 SEPTEMBER 2017) 

 
 

Amstels Gymnastiek-Vereeniging is op zoek naar een gymdocent (in 
opleiding) / conditietrainer, die naast zijn/haar studie ervaring wilt 

opdoen in het begeleiden van trainingen in een gymzaal. 
Wij zoeken een vervanger die met ingang van volgend schooljaar op 
de maandagavond twee trainingen wilt begeleiden. 
 
Ben je minimaal tweedejaars student aan de ALO of heb je een 
trainerscertificaat, dan is dit een ideale (bij)baan voor jou.  
Bij Amstels ben je werkzaam als trainer voor de maandagavond. 

Op deze avond begeleid je twee volwassen groepen. 
Je hebt de mogelijkheid om je eigen programma te ontwikkelen en 
deze op je eigen groepen toe te passen.   
 
Mocht je geïnteresseerd zijn. Neem dan contact met ons op. 
Per mail: amstelsgym@gmail.com / nnphartmanns@gmail.com  
Telefoon: 06 41392776 

 
Meer informatie over de vereniging kun je vinden op onze website: 
www.amstelsgym.nl  
 
 
 

Praktische informatie: 
- Amstels maakt gebruik van de gymzaal van de Dongeschool  

(op loopafstand van station Rai) 
- Amstels Gymnastiek-Vereeniging bestaat dit jaar 151 jaar en 

schrijf je daarom met dubbel ‘e’ 
 

mailto:amstelsgym@gmail.com
mailto:nnphartmanns@gmail.com
http://www.amstelsgym.nl/
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DIGITALISERING VAN DE AMSTELSBRUG 
Tijdens de jaarvergadering op 22 april j.l. is er besloten de 

Amstelsbrug nog dit jaar te digitaliseren. 
Dat houdt in dat wij vanaf nummer 3 (september 2017) alle leden via 
een emailbericht een link naar onze website zullen sturen waarop de 

Amstelsbrug te lezen en eventueel te downloaden (en te printen) is. 

Voor die leden die geen emailadres hebben of liever een papieren 
exemplaar ontvangen, zullen wij de Amstelsbrug per post blijven 
versturen. 
 
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! 
 
Wie onze vernieuwde website nog niet heeft bekeken 

(www.amstelsgym.nl) willen wij nogmaals adviseren het (oude) adres 
in de Favorietenlijst te deleten en het adres opnieuw in te typen. 

Daarna kunt u dit weer in uw Favorieten opslaan. Anders bestaat de 
kans dat u nog steeds op de oude site uitkomt. 
 
Onze website is nooit helemaal klaar. Er worden steeds nieuwe 
berichten en aanvullingen geplaatst. En… wij zijn altijd benieuwd naar 

uw suggesties en op- en aanmerkingen! Wij hopen van u te horen! 
 
 
 

 
  

http://www.amstelsgym.nl/
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VERSLAG JAARVERGADERING VAN 22 APRIL 2017 
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 2018 via de Amstelsbrug en de website 
verspreid. 
 
Aanwezig waren 5 bestuursleden, 14 leden en een gast. 

- De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. 

- Rob Theunisse wordt met een presentje bedankt voor zijn 
jarenlange inzet als redactielid van de Amstelsbrug (naast al zijn 
andere functies gedurende zijn jarenlange lidmaatschap!). 

- Het secretarieel jaarverslag over 2016 wordt goedgekeurd. 
- Na enige discussie en verduidelijking over subsidies (zaalhuur) en 

sponsoring (Grote Club Actie en Deen actie) wordt het financieel 
jaarverslag over 2016 goedgekeurd. 

- De kascontrolecommissie was zeer lovend over de door de 
penningmeester gevoerde administratie. De 
kascontrolecommissieleden werden met een presentje bedankt 
voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. 

- Het gehele bestuur wil graag in dezelfde samenstelling doorgaan. 
- 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 Ed van Cappellen en Peter 

van Nieuwkerk opnieuw benoemd. An Menning-Paeper en Greetje 
Verschure zijn de reserves. 

- Emiel Schäfer blijft de ledenadministratie en het DigiMembers 
systeem voeren. 

- De redactiecommissie blijft bestaan uit Nicole van Groeningen en 

Bas Auer. 
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. 
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- Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen om 

bestuursleden vrij te houden van contributiebetaling. De bijdrage 
aan de KNGU moet wel worden betaald. 

- De beleidsplannen voor 2017 worden goedgekeurd. 
- De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd. 

- De vergadering wordt gesloten en allen maken zich op om te 
genieten van een afsluitende borrel en daarna het jaarlijkse 

diner. 
 

JAARDINER OP 22 APRIL 2017 
Het vorig jaar werd bij wijze van uitzondering het jaardiner 

losgekoppeld van de jaarvergadering. Dat had alles te maken met de 
exacte datum van oprichting van Amstels in 1866. 

Dit jaar zijn we weer teruggegaan naar de gewoonte een borrel en het 
jaardiner direct te laten volgen op de jaarvergadering.  
 
Na het uitstapje verleden jaar naar het Miranda Paviljoen als 
dinerlocatie, hebben we dit jaar weer gekozen voor “ons” oude honk, 
het Bosbaanrestaurant. Inmiddels herdoopt in Grand Café De Bosbaan 
na een grondige hernieuwing, ingezet door Herman den Blijker voor 

het programma Herrie op de Bosbaan van RTL. 
 
Om ongeveer 20.00 uur zochten de 28 aanwezigen een plekje aan een 
van de zes gedekte tafels en na een welkomstwoord van de voorzitter 

kon de maaltijd beginnen. 
Op het menu stonden een tomaten- of courgettesoep, een malse 
ribeye of zeewolf en als nagerecht een petit Grand Dessert. Ook aan 

de vegetariërs was gedacht: zij konden genieten van noedels in 
oosterse saus. 
 
Zoals al vaker gezegd: niet wat er op het menu staat is bepalend voor 
de sfeer van de avond, maar degenen die aan het diner deelnemen 
maken het uiteindelijk tot een gezellige bijeenkomst. Er werd weer 

heel veel bijgepraat en er werden herinneringen opgehaald. We 
bestaan niet voor niets al 151 jaar! 
En ook werd er gedacht aan leden die hadden aangegeven deze avond 
(helaas) niet aanwezig te kunnen zijn en werd er stilgestaan bij leden 
die niet meer onder ons zijn. 

 
Het was weer een geslaagd jaardiner en wij hopen dat iedereen er 

volgend jaar weer bij is! 
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Nog enkele actiefoto’s van onze jeugdleden! 
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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+ 
Niek Hartmanns 

 20.45-22.00 uur Dames en heren 
recreatief volleybal 50+ 

Niek Hartmanns 

    
Dinsdag 18.15-19.15 uur Dames en heren 

yoga alle leeftijden groep 1 
Yvonne Schmidt 
 

 19.30-20.45 uur Dames en heren 
yoga alle leeftijden groep 2 

Yvonne Schmidt 
 

 20.45-22.00 uur Dames conditietraining/ 

gymnastiek 40+ 
Caya Renardus 
 

    
Woensdag 19.00-20.15 uur Dames en heren 

sport fit 50+ 
Caya Renardus 
 

 
 
Dinsdag 
 

 
 
09.15-10.15 uur 
 

 
Tot einde seizoen: 
Dames en heren yoga 
alle leeftijden 

 
 
Yvonne Schmidt 
 

Centrum Europaplein, Europaplein 127 (tegenover de RAI) 

 

 

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 
Woensdag 16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar Luna Hedges 
 17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar 

 18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar 

 

Contributies 2017 

De contributies over 2017 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:     KNGU-bondscontributie 
Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 96,-  per halfjaar  € 12,- 

Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 72,-  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 schoolagenda’s voor 2017-2018! 

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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