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DE AMSTELSBRUG 

 

Periodiek van Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 

Gymzaal Dongeschool, Dintelstraat 5, 1078 VN Amsterdam 
 

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

 

Verschijnt 4x per jaar 

 

103e jaargang nr. 3   oktober 2022  
 

________________________________________________________ 

 

Amstels G.V. opgericht 24 februari 1866. 

Ingeschreven K.v.K. te Amsterdam, nr. 40531363 

ING rekeningnummer: IBAN: NL86 INGB 0004 5102 33 
Aangesloten bij de K.N.G.U. 

Sinds 1966 in het bezit van de Koninklijke Erepenning. 

_____________________________________________________________ 

 

 

Voorzitter en 
redactieadres 
de Amstelsbrug 

: Nicole van Groeningen 
Zoomstraat 18 – 2 hg 
1078 XJ  Amsterdam 

Tel. 020-6622445 
(ná 19.00 uur) 
 

    
Secretaris : Shirley van Velthoven 

Diezestraat 14 – hs 
1078 JP Amsterdam 

Tel. 06-20131064 

    
Penningmeester : Evert Isken (tijdelijk) 

H. Kuipers-Rietberghof 56 
1106 WE  Amsterdam 

 

    
Redactiecommissie : Nicole van Groeningen 

Bas Auer 
Shirley van Velthoven 
 

Email redactie: 
amstelsgym@gmail.com 
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Agenda en mededelingen  

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Wie komt ons bestuur 

versterken? Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid! 

 

 

 
Vakanties 2022: Gymzaal is gesloten 

Herfstvakantie 15 t/m 23 okt 2022 

Kerstvakantie 24 dec 2022 t/m 08 jan 2023 

Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt 2023 

Pasen (incl. Goede Vrijdag) 07 apr t/m 10 apr 2023 

meivakantie (incl bevrijdingsdag) 29 apr t/m 07 mei 2023 

hemelvaart en aansluitende vrijdag 18 mei t/m 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 03 sep 2023 

  

  

  

  

Evenementen  

Open dag voor de jeugd 5 oktober 2022 

Sinterklaasfeest 30 november 2022 

  
Leiding: 

Caya Renardus: Maandag (a.i.), 

dinsdag, woensdag en donderdag 

06-49252914 

Patty Cihan: Maandag en dinsdag 06-13715973 
 

Vertrouwenspersoon Veilig 

Sportklimaat:  

Ed van Cappellen 

 

Contactadres Privacy-reglement: 

Bestuur van Amstels 

 

Sluiting kopij volgende krantje: 

15 december 2022 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
 
In  2020, 2021 en de eerste helft van 2022 was het in verband met alle 

coronaregels en de angst van mensen om bij elkaar te komen, niet mogelijk een 
jaarvergadering te beleggen. 

Nu kan het wel, maar dan zijn we eigenlijk al weer heel dicht bij de vergadering 

van 2023. 

Na veel wikken en wegen heeft het bestuur daarom besloten de vergadering in 

2023 relatief vroeg te organiseren en dan ook de afgelopen jaren daarin mee te 

nemen. Dit besluit is genomen omdat we nu intensief met een coachingstraject 

bezig zijn (en daar behoorlijk veel tijd insteken). Daarnaast werden we hierin ook 

gesteund door een advies van erelid Bas Auer. 

Ook hebben wij besloten geen aansluitend jaardiner te organiseren, dit gezien de 

lage opkomst bij de laatste gelegenheden. 

Wel denken wij dat het mogelijk moet zijn dat de aanwezigen na afloop met ons 

mee-eten (à-la carte) op eigen kosten. 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de datum van de 
jaarvergadering in 2023. 

 

Het nieuwe seizoen is grotendeels begonnen zoals het vorige eindigde. 

De senioren groepen worden kleiner en we overwegen serieus afdelingen samen 

te voegen. Zonder deze drastische maatregel zijn de senioren afdelingen niet 

meer rendabel. 

Het grote probleem is: “wie gaat met wie”. Natuurlijk overleggen we met Caya, 

Patty en de leden. De yoga-groep is inmiddels gestopt. 

 

Beter nieuws komt van de jeugdafdeling. Alle leeftijdsgroepen lopen goed. De 

leiding is in handen van Ronja, Saar en Marijn (nu nog onder toezicht van ons 

aller Ed). 
Vlak voor de vakantie hebben Ronja en Saar het examen assistentleidster 2 van 

de KNGU gedaan en gehaald. Marijn deed dit voor niveau 1.  

Eigenlijk zouden Ronja en Saar in september al starten met de opleiding voor het 

volgende niveau leidster. Maar helaas bij de vervolgopleiding van deze dames trad 

een complicatie op: Voor opleiding niveau 3 moeten Ronja en Saar eerst 16 jaar 

zijn en dat waren ze in september nog niet. Zij werden begin oktober 16. 

En: de begeleider moest in het bezit zijn van de licentie Praktijkbegeleiding. 

Gelukkig is Ed bereid de opleiding voor deze licentie te volgen en hopelijk kunnen 

de meiden dan begin 2023 starten. 

Na het behalen vanaf niveau 3 mogen de dames zelfstandig lesgeven. 
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Op 14 september was ik in de zaal om de dames te feliciteren met het behalen 

van hun diploma’s voor de afgeronde cursus. 

Ik zag een groot deel van de les, en daar werd ik heel blij van. 

 

Op 5 oktober was de Open dag voor de jeugd. Elders leest u hier meer over. 

Ook het Sinterklaasfeest met Pietengym staat weer voor de boeg. 
 

Het coachingstraject dat in april was gestart, is na de vakantie weer opgepakt. 

Met behulp van Bert Veldkamp onderzoeken we diverse mogelijkheden voor de 

toekomst. Sinds onze meedenkavond op 2 juni heeft Machteld Mentink, ondanks 

haar drukke werkzaamheden, haar steun bij dit proces toegezegd en ook 

daadwerkelijk een bijdrage geleverd. 

 

Wij blijven openstaan voor aanvullende tips en ideeën van de leden. En …. wilt u 

meepraten? U bent van harte welkom en wij zouden het zeer toejuichen! 

 

 

Nicole 
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UPDATE COACHINGSTRAJECT 

Om u een idee te geven waarmee het bestuur bezig is, hierbij een kleine inkijk in 

het proces dat begeleid wordt door Bert Veldkamp, regisseur begeleiding 

clubbesturen van de Gemeente Amsterdam. 

 

Tijdens onze laatste bijeenkomst, een intensief en positief overleg, hebben we een 

begin gemaakt met het bediscussieren van een aantal strategische thema’s, zoals 

de vraag hoe je als club gezond wordt en blijft (en wat gezondheid betekent) en 

welke doelgroepen je in de toekomst wilt bedienen. 

 

Aan het bestuur nu de opdracht de verschillende elementen verder uit te werken 

en te specificeren: 

- Gezond 

- Betrokken leden 

- Divers aanbod 

- Voor iedereen (o.a. in de buurt) 

- Ook overdag? 

- Van jong tot oud 

 

De ultieme vraag is: wat moeten wij doen, welke stap moeten wij zetten om onze 

doelen te bereiken. 

Uiteraard kunnen wij dat als bestuur niet alleen, dat willen wij graag met 

betrokken leden doen. Daarom nogmaals onze vraag: als u hierover ideeên heeft, 

als u wat wilt bijdragen aan de koers van de vereniging, dan nodigen wij u van 

harte uit contact met ons op te nemen. Wij staan open voor alle suggesties en 

wisselen hierover graag van gedachten!!!! 
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JEUGD 
 
Dag allemaal, 

 

Eindelijk mocht het weer: onze jaarlijkse Open Dag!  

De laatste keer was in 2019, dus het was  de hoogste tijd dat alle vaders, 

moeders, oma’s en opa’s, vrienden en buren konden zien wat onze jeugdleden in 

het afgelopen jaar/jaren hebben bijgeleerd! 

 

We hebben deze Open Dag op woensdagmiddag 5 oktober georganiseerd. 

De tijden waren: 

Groep 1 (5 en 6 jaar) van 16:00 tot 17.00 uur. 

Groep 2 (7 en 8 jaar) van 17:00 tot 18.00 uur.  

Groep 3 (9+ jaar) van 18:00 tot 19.00 uur.  

Door de wisseling van de groepen, was er soms een kleine vertraging van de start 

van de volgende groep. 

 

Hierna een verslag van Nicole, die hierbij aanwezig was. 
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OPEN DAG 

 
Op 5 oktober was er eindelijk weer een Open Dag / Openbare les met publiek. 

Mede door Corona was deze een aantal jaar niet door gegaan. 

maar nu was het dus weer zover. 

 

Wat ik zag maakte mij erg blij. 

Heel veel enthousiaste kinderen, trotse ouders en grootouders. 

Er was veel publiek! 

 

En veel mooie oefeningen:  

- Op de brug: borstwaartsom, buikdraai en veel mooie hoge zwaaien aan de 

hoge legger. 

- Op de balk: kattesprongen, hele draaien, de split, een enkele arabier, 

arabier af en een goed evenwicht. 

- Bij sprong: mooie hoge streksprongen en spreidsprongen, een enkele salto. 

 

Kortom: de kinderen hebben veel geleerd en doen het goed onder leiding van 

Ronja, Marijn en Saar. De hulp van Ed is hierbij heel waardevol. 

Dank aan alle vier! 

 

Helaas hebben wij, in verband met de privacy wetgeving, geen foto’s kunnen 

maken, maar gezien het aantal ouders/grootouders zullen er zeker wel mooie 

plaatjes van de kinderen geschoten zijn! 

 

Nicole 
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GYMPAKJES 

 

 
 
Van de ouders van de jongste meisjes  horen wij dat de kleinste maten van de 

gympakjes ( 122 en 128) uitverkocht zijn bij de leverancier. 

Vandaar deze OPROEP: heeft u nog een pakje liggen dat uw dochter niet meer 

gebruikt, of waar zij uitgegroeid is? Meld dit dan bij ons of bij de jeugdleidsters, 

dan kunnen wij er een ander blij mee maken! 

 

 

SINTERKLAASFEEST 2022 

 
 

Het Sinterklaasfeest wordt dit jaar op 30 november gevierd. Zonder Sinterklaas 

maar met Pietengym.  

Tijden: 16.00-17.45 uur voor groep 1 en 2, van 18.00-19.00 uur voor groep 3. 

 

  

http://www.tt-gymnastics.nl/_clientfiles/King/basics/V507/large/Turnpakje-V507.jpg
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Beste vrienden van Amstels, de Grote Club actie start! 
 

Van de opbrengst van de grote clubactie van de voorgaande jaren hebben we 

steeds nieuwe materialen kunnen kopen. Materialen als een dikke mat of een 

springplank. 

Ook dit jaar willen we daarom meedoen aan de Grote Club actie. De digitale 

verkoop van de loten start op 24 september.  

 

De losse loten van de Grote Club Actie kosten 3 euro per stuk 

Van de opbrengst gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct naar de club. 

Lotenkopers maken kans op mooie prijzen met een winkans van 1 op 10. 

Loten zijn te bestellen op twee manieren. 

1. Via de QR code rechts onderaan dit blad, vanaf 24 september 

Door de QR-code op uw mobiel te scannen verschijnt er een digitaal veld 

waar u uw gegevens invoert en het aantal loten dat u wil kopen vermeldt.  

U ontvangt na uw bestelling een mail met de lotnummers. 

2. Via een storting op de rekening van Amstels 

U maakt het bedrag van het aantal loten dat u wilt kopen over op het 

rekeningnummer van Amstels,  

NL 86 INGB 0004510233. U vermeldt daarbij uw naam en adres. En wij 

sturen u per post de papieren loten toe. 

 

Voor bedrijven zijn er speciale Superloten te koop 

Dat zijn loten met een bundeling van 50 losse loten. Eén Superlot kost 150 euro.  

Het kopen van een Superlot is een mooie vorm van mini-sponsoring voor onze 

vereniging. 

Als u bij een bedrijf werkt, een bedrijf kent of zelf een bedrijf heeft dat zo’n super 

lot wilt kopen, spoor ze aan dat dan te doen voor Amstels. Of koop samen met 

andere leden samen één Superlot.  

Voor het kopen van een Superlot gebruikt u de tweede optie zoals hierboven 

beschreven. Dus via de bankrekening van Amstels Gymnastiek-Vereeniging. Of 

neem contact op met het bestuur. 

 

Op 6 december vindt de trekking plaats 

Dan weten we wie welke prijs heeft gewonnen. 

Daarna ontvangt ook de club het bedrag van de verkoop (2,40 per verkocht lot). 

En gaan we daar mooie nieuwe materialen voor onze lessen voor kopen. 
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Koop loten en doe mee met de Grote Clubactie van Nederland 

Kijk voor meer informatie over de grote Clubactie op https://www.clubactie.nl/ 

 

Hartelijk dank voor het kopen van loten en het steunen van Amstels Gymnastiek-

Vereeniging. 

 

Groet Ed van Cappellen 
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Beste Amstelsleden, 
 
Als je de (dagelijkse) boodschappen bij de VOMAR doet, is het 
mogelijk om heel eenvoudig en geheel kosteloos onze clubkas te 

‘spekken’ door onderstaande stappen te volgen. 
 

Bij stap 2: onze unieke clubcode is AMAMS2022 
Spaar met ons mee!!! 
 

 
 

 

Namens Amstels Gymnastiek-Vereeniging alvast bedankt voor de 

moeite! 
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Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 
Dag Tijdstip Programma Leider/leidster 
    
Maandag 18.45-20.00 u Dames Patty Cihan 
Maandag 20.00-21.15 u Heren 

conditietraining/balsport 40+ 
Caya Renardus (a.i.) 

    

Dinsdag 19.00-20.15 u Dames Patty Cihan 

    
Woensdag 19.15-20.30 u Dames en heren 

sport fit 50+ 
Caya Renardus 
 

Donderdag 20.00-21.15 u Dames en heren Caya Renardus 
 
 

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam 

 

Woensdag 16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar Ed, Ronja, Saar en 

Marijn  17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar 

 18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar 
 

Contributies 2022  

De contributies over 2022 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:    KNGU-bondscontributie (per 1-1-2022): 

Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 100,-  per halfjaar  € 14,70 

Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar €  76,-  per halfjaar  € 11,90 

 

 

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. 

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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