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IN MEMORIAM 

Ons bereikte het droeve bericht dat onze donateur Tom Mittelmeijer is 
overleden. 
Wij wensen de familie en nabestaanden heel veel sterkte toe. 
 

Op pagina 7 een mooi en ontroerend In Memoriam geschreven door 
Rob Theunisse. 

 

 
 
 
 

ZIEKENBOEG 

 
Drie van onze zeer gewaardeerde leden hebben een zware operatie 
moeten ondergaan. Vooral ook door de corona-tijd en de beperkingen 
die daarmee gepaard gaan, was het nog moeilijker deze periode te 
doorstaan. 
Laetitia Heijmerink, Ed van Cappellen en Rob Theunisse zijn nu 
gelukkig alweer aan de beterende hand. De dame en beide heren zijn, 

als deze Amstelsbrug verschijnt, thuis aan het herstellen van een 
zware ingreep. 
 
Het bestuur wenst Laetitia, Ed en Rob een heel voorspoedig herstel 
toe! 
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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 

 

102e jaargang nr. 1   maartapril 2021  

 
________________________________________________________ 

 

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 2021: Gymzaal is gesloten 
Tweede Paasdag 5 april 2021 

Meivakantie 2021 26 april t/m 9mei 2021 
Tweede Pinksterdag 2021 24 mei 2021 

Zomervakantie 2021 10 juli t/m 22 augustus 2021 

  

 
Nieuwe jeugdleden: 

 

  

  

Nieuwe seniorleden:  

Er is een hele lijst van nieuwe leden 

die van GVAZ bij Amstels zijn 

gekomen. In de volgende 
Amstelsbrug wordt de lijst 

gepubliceerd. 

 

  
Agenda:  

Wegens de Corona-maatregelen is 

het niet mogelijk een agenda vast te 

leggen. 

 

  

  
Leiding: 

Lianne de Koster (yoga): Dinsdag 020-6176565 

Caya Renardus: Maandag (a.i.), 
dinsdag, woensdag en donderdag 

06-49252914 

Patty Cihan: Maandag en dinsdag  

Patricia Lases (jeugd): Woensdag  
 
 

Vertrouwenspersoon Veilig 

Sportklimaat:  

Ed van Cappellen 

 

Contactadres Privacy-reglement: 

Bestuur van Amstels 

 

 

 
Sluiting kopij volgende krantje: 

1 juni 2021 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

 
Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
Lieve mensen, 
 

Allereerst een hartelijk welkom aan de leden van GVAZ die naar 
Amstels zijn overgestapt. 
Er zullen meer mensen volgen wanneer de lessen weer kunnen/mogen 
beginnen. 
Helaas is het nog volledig onduidelijk wanneer dat zal zijn. 
Binnensporten zit nog volledig in de lockdown. 
 

Er is niet veel nieuws te vermelden. 
Er zijn geen activiteiten geweest en ook op korte termijn zijn geen 

activiteiten te verwachten. 
Dat geldt helaas ook voor ons jaardiner en de jaarvergadering. 
Wel vindt u in dit blad de jaarstukken van secretaris en 
penningmeester. 
Wij ontvangen uw opmerkingen en vragen graag op 

amstelsgym@gmail.com. 
 
Uw bestuur is wel bezig (geweest) met een aantal zaken. 
Alles moet binnen de Corona-regels en verloopt dus ingewikkelder dan 
normaal. 
Zo vergaderen we via zoom of teams .Een nieuwe ervaring, maar het 

went. 
 
Allereerst zijn we druk met het overnemen van leden, leiding en 

materiaal van GVAZ. 
Diverse GVAZ-mensen hebben zich inmiddels bij ons ingeschreven, 
leidster Patty komt mee en diverse materialen staan inmiddels in de 
Dongeschool. 

Gevolg hiervan is een aangepast oefenrooster, dat ingaat wanneer de 
lessen weer starten. 
 

mailto:amstelsgym@gmail.com
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Secretaris en penningmeester (Shirley en Evert) zijn druk geweest 

met het vervaardigen van de jaarstukken. 
 
De KNGU heeft besloten het administratiesysteem Digimembers in 
2021 te verlaten. 

De verenigingen hadden de keuze uit 2 andere systemen om met de 
KNGU te communiceren. Amstels heeft gekozen voor Clubassistent. 

Shirley heeft veel werk gehad aan het overzetten van de 
ledenbestanden naar dit nieuwe systeem. 
 
Ed (ons officieuze bestuurslid) heeft heel veel tijd gestoken in de Grote 
Clubactie. Helaas viel de opbrengst tegen. 
Ook is hij verder gegaan met de zoektocht naar een nieuwe 
jeugdleidster. 

Dit is in normale tijden al moeilijk, maar in Corona-tijden nog 
moeilijker. 
Hij heeft onze oud-leidster Patricia Lases bereid gevonden de lessen 
de eerste tijd over te nemen en hij zoekt verder. 
 
De ontwikkelingen bij de jeugdafdeling leest u elders in dit blad. 
 

Verder kunnen we niet veel meer doen dan afwachten en de 
aanwijzingen van ministerie, RIVM, en KNGU volgen. 
 
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe. 
 
Nicole 
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IN MEMORIAM 

 

Hierbij laat ik, Rob Theunisse, jullie weten dat Tom Mittelmeijer op 12 maart j.l. 

is overleden. Op deze dag ben ik geopereerd aan mijn rug. 13 maart was ik 

alweer thuis en wilde Tom bellen. Ik kreeg toen zijn zoon aan de telefoon en die 

zei: “ik heb een treurig bericht, ik ben net bij hem thuis gekomen en vond hem 

dood liggend in bed.” 
Tom en ik zijn op 6-jarige leeftijd, augustus 1950, lid geworden van Amstels 

Gymnastiek-Vereeniging en zijn ons leven lang vrienden gebleven. 

Bij Amstels hebben wij heel veel meegemaakt. Geweldig turnen, jaarlijks een 

vakantie met de jeugdleden, en een geweldige tafelspringploeg onder leiding van 

Rob Stemmerik. Onze ploeg hoorde tot de beste van Nederland. 

Wat Tom en ik samen hebben beleefd is ongelooflijk. Als pubers samen op 

vakantie. Twee weken met de fiets door Nederland, België en Luxemburg, slapen 

in een jeugdherberg. 

Niemand wist waar wij waren er bestonden nog geen mobieltjes. 

Een jaar later hebben wij een tent en plunjezakken gehuurd en zijn met de trein 

naar Mittenwald in Zuid-Duitsland, op de grens met Oostenrijk, gegaan en daar op 

een prachtige camping aan de Isar gekampeerd. Voor het eerst in ons leven zagen 
wij prachtige bergen. 

Op een ochtend om zes uur kroop ik uit de tent en zag aan de rivier heel veel 

herten water drinken. Ik zei Tom kom eens kijken en we wisten niet wat wij 

zagen. Voor ons als stadskindjes was dit ongelooflijk. Een jaar later gingen wij 

met onze brommers naar Spanje, maar kwamen niet verder dan half Frankrijk. 

Ondanks dat hebben wij weer een prachtige vakantie gehad. 

Na deze periode had ik een vriendinnetje, Marja Vlieger, en die had een leuke zus 

en die heette Diana Vlieger. Ik zei tegen Tom ”ik ken een leuk meisje voor jou”. 

Zij leerden elkaar kort daarna kennen en zijn hun leven lang bij elkaar gebleven. 

Getrouwd en drie kinderen. 

Dit alles dankzij Amstels GV. 

Tom en Diana gingen vaak naar Zwitserland, naar de ouders van mijn huidige 

Christina, omdat zij dat gewoon geweldig vonden. 
 

Bij deze neem ik afscheid van mijn allerbeste vriend Tom. 

Slaap zacht in eeuwige vrede,  

jouw vriend Rob Theunisse. 
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JEUGD 

 
Nog niet hervatten van de turnlessen. 
In februari mochten de basisschoolleerlingen weer naar school. 
Fantastisch! 

De regel is: wanneer 1 leerling positief getest is op Corona, moet de 
hele klas in quarantaine. Bij ons turnen kinderen van verschillende 

klassen en van verschillende scholen. Dit maakt de controle vrijwel 
onmogelijk. 
Daarom kunnen de lessen nog niet beginnen. We volgen hierin het 
advies van de KNGU. 
 
Leidster. 
Nadat Luna in augustus stopte als turnjuf bij Amstels  werden de 

lessen tot de Kerstvakantie overgenomen door Annemieke. 
Wij willen haar hiervoor bedanken. En dat doen wij officieel wanneer 
de lessen weer beginnen. 
Het zoeken naar een nieuwe leidster gaat door. Dit is in de Coronatijd 
extra moeilijk omdat de opleidingen dicht zijn. 
Gelukkig heeft Ed onze oud-leidster Patricia bereid gevonden ons 
(voorlopig) te komen helpen. 

Dank aan Ed en Patricia. En….. wij zoeken door. 
 
Wedstrijden. 
De KNGU heeft besloten alle jeugdwedstrijden van het seizoen 
2020/2021 te annuleren. Voor ons betekent dit dat de wedstrijden in 
de Wethouder Verhey-hal in maart/april niet kunnen doorgaan. 

Verder heeft de KNGU besloten te gaan werken met een heel ander 
wedstrijdsysteem. 
Voor de kinderen betekent dit: Andere oefeningen met veel meer 
keuze-vrijheid vanaf seizoen 2021/2022. 
Voor de juryleden betekent dit een heel zware cursus. 
Nicole start 7 april met deze cursus. 
 

Assistentenopleiding. 

Na Ronja heeft nu ook Saar het diploma voor de assistentenopleiding 
behaald. 
Saar: gefeliciteerd! Je krijgt je diploma binnenkort. 
Saar en Ronja zijn hierdoor nu officieel assistent van de jeugdleidster 
en zullen assisteren bij de jongere kinderen. 
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Jubilarissen in 2021 

 

Naam Aantal jaren lid 

Donateurs  

Rob Stemmerik 75 

Rie de Vries-Beenken Prosee 65 

Rina Offerman-Bohne 45 

  

Leden  

Peter van Nieuwkerk 40 

Loes Maas 35 

Eric Dijkstra 30 

Han Schoonderbeek 30 

Nelly Vlietstra 20 

Andy Palmer Smith 15 

Ton Söder 10 

  

Jeugdleden  

Laura Schepers 5 
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ALLES IS ANDERS… 

 

Vanwege de beperkende maatregelen door het COVID-19 virus dat al 

sinds maart 2020 tot op heden in Nederland en de rest van de wereld 

rondwaart, hebben wij verleden jaar geen jaarvergadering met 

aansluitend jaardiner kunnen organiseren. 

Daarom zult u in deze Amstelsbrug ook geen notulen terugvinden van 

de jaarvergadering 2020, eenvoudigweg omdat die er niet was. 

 

Ook dit jaar kunnen wij vanwege het nog steeds heersende virus geen 

uitnodiging voor de jaarvergadering en het jaarlijkse diner sturen. 

Wel treft u verder in dit krantje een (kort) secretarieel jaarverslag 

aan. Met de gegevens die beschikbaar zijn, heeft onze penningmeester 

een aangepast financieel jaarverslag opgesteld. 

 

Wij hopen van harte dat wij in 2022 weer als vanouds een 

jaarvergadering kunnen organiseren en u uitnodigen voor het 

jaarlijkse diner dat daarop volgt. 

 

Voor nu wensen wij u veel gezondheid toe en hopen wij u volgend jaar 

te zien. 

 

Het bestuur. 

 

 

 
  



11 

Amstels Gymnastiek-Vereeniging – Secretarieel Jaarverslag 

2020 
 
Inleiding 
 

In 2020 heeft het bestuur ondanks de beperkingen door het COVID-19 
virus heel wat werk verricht. Helaas hebben we nog steeds geen 

voltallig bestuur en zijn we nog steeds op zoek naar mede-
bestuursleden en vooral naar een penningmeester. Al onze pogingen 
om hiervoor mensen te werven hebben, ook door corona, helaas niet 
tot uitbreiding geleid.  
Met drie bestuursleden en ook met veel hulp van Ed van Cappellen 
hebben we, naast de werving van bestuursleden, kunnen werken aan: 

- De Grote Club Actie 

- Een veilig sportklimaat 
- Opleiding van assistent niveau 1 van twee meisjes van de 

jeugdafdeling 
- Een overname van leden van GVAZ, die per 1 februari 2021 

ophield te bestaan. 
- Zes bestuursvergaderingen. 

 

Net als voorgaande jaren vermelden we ook nu weer dat wij helaas 
definitief afscheid hebben moeten nemen van enkele van onze trouwe 
leden/donateurs. En zoals ieder jaar opnieuw gezegd: wij blijven hen 
dankbaar, want zij hebben door hun inzet en bijdragen Amstels 
gemaakt tot wat de vereniging nu is. 
Tenslotte nog een woord van dank aan allen die zich ook in 2020 weer 

hebben ingezet voor Amstels en daarmee een steentje hebben 
bijgedragen aan het voortbestaan van de vereniging! 
 
Ledenaantallen per afdeling per 31.12.2020 
 
Afdeling Dag + - 2020 2019 2018 2017 2016 

Conditie H Maandag  2 7 9 12 12 12 

Volleybal D/H Maandag    - - 6 8 

Yoga D/H Dinsdag 1  5 4 7 18 21 

Conditie D Dinsdag  6 4 10 14 14 13 

Sport Fit 55+ D/H Woensdag  3 7 10 10 12 11 

Gymnastiek M/J Woensdag  8 58 66 74 58 43 

Niet actief    9 9 9   

         

Totaal  1 19 90 108 126 120 108 
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Bestuur 

Het bestuur bestond vanaf 13 april 2019 (geen jaarvergadering in 
2020, dus ook geen officiele herverkiezing) uit: 
 Voorzitter      Nicole van Groeningen 
 Penningmeester    vacature, Evert Isken a.i. 

 Secretaris      Shirley van Velthoven 
 Bestuurslid Technische commissie vacature 

 Bestuurslid Materiaal, PR   Evert Isken 
 
Technische commissie 
De volgende leid(st)ers maakten in 2020 deel uit van de technische 
commissie: 
 Lianne de Koster  
 Luna Hedges, in september 2020 vervangen door Annemieke 

Reints 
 Caya Renardus 
 
Redactie Amstelsbrug 
De redactie van de Amstelsbrug bestond in 2020 uit 
 Nicole van Groeningen 
 Bas Auer 

 Shirley van Velthoven 
 
Materiaal commissaris 
Onze materiaal commissaris was Evert Isken 
 
Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie 2020 bestond uit Bas Auer, Rob Theunisse 
en Ed van Cappellen (provisorisch, omdat er geen verkiezing was in 
2020). 
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JUBILARISSEN 2020 
De volgende leden hadden een jubileum in 2020 
 

Naam Aantal jaren lid 

Donateurs  

Dick de Groot 40 

Wim Reijntjens 45 

Ilse Stemmerik 55 

Ella Schuurmans 65 

Ynske Empel Pool 65 

Niek Ferwerda 65 

Tom Mittelmeier 70 

  

Leden  

Conny Malinaric-van Vloten 10 

Renee Loomans 20 

Tirtsah Bernfeld 20 

Machteld Mentink 20 

Christina Theunisse-Lehner 30 

Elly Zijl 45 

Evert Isken 50 

Suus de Groot-Vanthijn 65 

Rob Theunisse 70 

  

Jeugdleden  

Bette de Jong 5 

Lonne Rampaart 5 

Ronja Steevens 5 

 

Overleden 
- Louk van Bruijnsvoort (augustus 2020) 
- André Kulkens (december 2020) 

 
2020 in vogelvlucht 

- Geen jaarlijkse rayonwedstrijden. 
- Ook geen Open dag. 

- Op 16 september hebben wij afscheid genomen van Luna, die na 
meer dan 10 jaar lesgeven bij Amstels heeft besloten te stoppen 
omdat zij het moeilijk kon combineren met haar werk. 

- Geen onderlinge kampioenschappen voor groep 2 en 3. 
- Het Sinterklaasfeest werd wel gevierd, maar zonder een bezoek 

van Sinterklaas. De kinderen uit groep 1 en 2 hadden ‘pietengym’ 
onder leiding van Annemieke en de meisjes uit groep 3 speelden 

zoals elk jaar het grote Sinterklaasspel. Al met al een heel 
gezellige middag. 

- Geen Bronzen Balk dit jaar. 
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- Geen jaarvergadering en aansluitend jaarlijkse diner. 

- De Grote Club Actie: Dankzij de tomeloze inzet van Ed van 
Cappellen hebben we dit jaar toch nog een aantal loten verkocht. 
Dit heeft Amstels netto € 960,80 opgebracht, welk bedrag aan 
turntoestellen/-benodigdheden besteed zal worden. Dank aan de 

lotenverkopers en de lotenkopers! 
- We hebben dit jaar opnieuw aandacht en tijd besteed aan een 

veilig sportklimaat en het tegengaan van ongewenst gedrag.  
- Twee meisjes van de oudste groep(Ronja en Saar) hebben 

inmiddels onder leiding van Luna en later Annemieke de 
assistenten-opleiding niveau 1 van de KNGU met een diploma 
afgesloten. Met dit diploma kunnen zij doorstromen naar 
vervolgcursussen en hogere diploma’s als zij dat zouden willen. 
Wij hebben het diploma van Ronja al overhandigd en dat van 

Saar komt in 2021 aan de beurt. 
- In 2020 verschenen drie edities van de Amstelsbrug. De editie 

van het tweede en derde kwartaal werden samengevoegd omdat 
er wegens de lockdown te weinig te melden was. 

- Het bestuur kwam dit jaar zes keer bijeen, waarvan tweemaal via 
ZOOM.  

 

De Amstelsbrug 
Ons verenigingsblad verscheen in 2020 slechts 3 keer (kwartaal 2 en 3 
samengevoegd). 
 
Turnstad 
De bijeenkomsten van Turnstad werden bijgewoond door Nicole van 

Groeningen en eenmaal via Microsoft Teams door Shirley van 
Velthoven.  
Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn zoals gebruikelijk: 

- belastingcontrole,  
- contributie,  
- nieuwe website,  
- EHBO-cursus,  

- intensievere samenwerking,  

- sociale veiligheid, 
- nieuw/ander verenigingsondersteuningsprogramma voor interne 

communicatie en eventueel ter vervanging van Digimembers voor 
communicatie met de KNGU, 

- privacy-wetgeving,  
- projecten/producten KNGU. 

Daarnaast werd er ook special aandacht gegeven aan de overstap van 
Digimembers naar ClubAssistent als ledenadministratiesysteem dat 
vanuit de KNGU verplicht werd gesteld. 



15 

KNGU 

Zowel het Rayon Mid-West van de KNGU als Turnstad hebben in 
diverse nieuwsbrieven aandacht gegeven aan de gevolgen voor 
sportverenigingen van de COVID-19 beperkingen en de 
daaruitvoortvloeiende lockdown. 

De KNGU heeft ook een begin gemaakt aan het ontwikkelen van een 
ander wedstrijdsysteem, zodat kinderen bij recreatieve wedstrijden 

meer keuze-vrijheid hebben in de moeilijkheidsgraad van de 
oefeningen. Voor juryleden (Nicole) heeft dit wel tot gevolg dat er flink 
wat bijscholingscursussen op het programma staan.  
 
Gemeentelijke instanties 
De Gemeente heeft er veel aan gedaan de sportverenigingen een hart 
onder de riem te steken tijdens deze corona-periode. Helaas kwamen 

wij niet in aanmerking voor diverse steunmaatregelen die vooral 
sportverenigingen met eigen accommodatie betroffen. 
 
Geldbronnen 
Dankzij de inspanningen van Ed van Cappellen heeft Amstels ook dit 
jaar weer aan de Grote Club Actie meegedaan. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat naast de seniorenafdeling ook via de jeugdafdeling een 

(helaas klein) aantal loten is verkocht. Ook heeft Ed als vanouds loten 
in Zaandam kunnen verkopen. Opbrengst in totaal € 960,80,-. 
 
Public relations 
Vanwege de corona-maatregelen en de lockdown hebben we dit jaar 
geen actief advertentiebeleid gevoerd. Nieuwe jeugdleden meldden 

zich vooral aan via de website of door mond-tot-mondreclame.  
 
Evaluatie beleidsvoornemens 2020 
Aangezien de lockdown periode ons belemmerd heeft bij het tot 
uitvoer brengen van onze beleidsvoornemens, zullen wij deze 
doorschuiven naar 2021, in de hoop dat wij later dat jaar weer 
‘normaal’ onze activiteiten kunnen hervatten. 

 

Beleidsvoornemens 2021 
- Lessen hervatten, zo gauw als dat mag en uiteraard met 

inachtneming van de geldende Corona-regels 
- De vacatures in het bestuur vervullen 
- Leden werven voor de seniorenafdelingen en vooral de yoga-

afdeling uitbreiden. 

- Opnemen van leden van GVAZ 
- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het grote aantal 

jeugdleden in kleinere groepen te verdelen. 
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- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve 

Amsterdamse kampioenschappen, Winterturntoernooi) 
- Sinterklaasfeest organiseren 
- Open dag organiseren 
- Clubkampioenschappen organiseren 

- Grote Club Actie, verkoop alleen aan senioren 
- Andere sponsoren proberen te vinden. 

 
Overzicht ledenaantallen 
Leden 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Dames 17 26 30 39 39 44 43 43 44 47 

Heren 15 16 22 23 23 28 29 32 37 39 

Meisjes 56 63 70 54 39 45 29 42 45 54 

Jongens 2 3 4 4 7 2 3 1 3 12 

Leiding (4) (6) (5) (4) (5) (6) (9) (8) (9) (9) 

 90 108 126 120 108 119 104 118 129 152 

Donateurs 32 32 3 32 36 35 41 42 41 38 

   129 152 142 154 145 160 170 190 

Ereleden 7 7 7 7 9 9 9 9 8 8 

Leden van 

verdienste 

6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 

 

Overzicht Ereleden en Leden van Verdienste 
Ereleden Amstelslid sinds 

T.S.H. Auer 1963 – september 

E.J. van Cappellen 1981 – januari 

Mw. C. de Graaff-Blankenzee 1978 – oktober 

Mw. S.M. de Groot-Vanthijn 1955 – oktober 

F.F.H. Stemmerik 1946 – augustus 

R. Stemmerik 1936 – augustus 

R.C. Theunisse 1950 – augustus 

Leden van Verdienste  

Mw. N.F. van den Berg-Bosch 1943 – september 

Mw. N. Gordon-Hörchner 1964 – oktober 

Mw. N. van Groeningen 1963 – november 

W. Reijntjens 1975 – juli 

Mw. M.L. de Vries-Beenken Prosee 1956 – november 

R. van der Vliet 1978 - oktober 

 

Shirley van Velthoven 
Secretaris 
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De kinderen staan te trappelen om weer met turnen te beginnen! Ook 

van de senioren heb ik gehoord dat ze snakken naar de wekelijkse 

gymnastiek-/conditieles! 

Laten we hopen dat er snel een eind komt aan de COVID-19 periode 

en de beperkende maatregelen! 
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Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2020 

     Balans 2020 
  

 
Balans 31-12-2019 Balans 31-12-2020 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

Liquide middelen:         

ING rekeninjg 8886,00   6595,00   

Zakelijke spaarrekening 9193,00   9196,00   

Borg sleutels gymzaal 300,00   300,00   

Inventaris/materiaal 1,00   1,00   

Vorderingen:         

Contributie leden 200,00 200,00     

Contributie jeugd 456,00   608,00   

Entreegelden         

Donaties         

KNGU contributies 93,00 27,00 274,00   

Rente 5,00   3,00   

Abonneelotto         

Advertenties         

Grote clubactie 218,00   222,00   

Zaalhuursubsidie         

PM         

Schulden:         

Leiding vrijwilligerverg.   283,00   54,00 

Leiding reisk-/parkeer   97,00   6,00 

Zaalhuur         

KNGU afdracht         

Bestuurskosten         

Administratiekosten   19,00     

Portikosten         

Drukwerk/enveloppen         

Representatie   25,00     

Jaarvergadering         

Jaardiner         

Publ.: Amstelsbrug         

Publ.: Reclamekosten         

Act.: Jeugd/wedstrijden         

Act.: Volwassenen         

Act.: TC kosten         

Verzekering / KvK         

Vermogen:         

Algemene reserve   18701,00   17139,00 

          

TOTAAL 19352,00 19352,00 17199,00 17199,00 
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Winst & Verliesrekening 

Amstels GV 2020 
   

    
 

        Exploitatierekening 

  Omschrijving Verlies Winst 

  Liquide middelen:     

  ING rekeninjg   6595,00 

  Zakelijke spaarrekening   9196,00 

  Borg sleutels gymzaal   300,00 

  
Inventaris/materiaal   2590,00 Begroting 2020 

Ontvangsten:     

  Contributie leden   2900,00 

 
6.500,00  

Contributie jeugd   4497,00 

 
10.000,00  

Donaties   669,00 

 
500,00  

KNGU contributies   1800,00 

 
2.500,00  

Rente   3,00 

 
5,00  

Advertenties   100,00 

 
100,00  

Grote clubactie   1051,00 

 
1.500,00  

Diversen   280,00 

  Entree-gelden   40,00 

  Uitgaven:     

  Leiding vrijwilligerverg. 2642,00   3.000,00  
 Leiding reisk-/parkeer 639,00   800,00  
 Zaalhuur 1615,00   7.000,00  
 KNGU afdracht 2803,00   3.400,00  
 Bestuurskosten 256,00   500,00  
 Administratiekosten 405,00   500,00  
 Portikosten 96,00   200,00  
 Drukwerk/enveloppen 104,00   100,00  
 Representatie 376,00   200,00  
 Jaardiner 0,00   500,00  
 Grote Clubactie 313,00   0,00  
 Diversen 700,00   0,00  
 Reclamekosten 00.00   100,00  
 Publ.: Amstelsbrug 155,00   250,00  
 Act.: Jeugd/wedstrijden 476,00   1.000,00  
 Act.: TC kosten 315,00   700,00  
 Verzekering / KvK 151,00   100,00  
 Voordelig saldo 294,00   2.755,00  
 TOTAAL 11340,00 11340,00 21.105,00  21.105,00  
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Begroting Amstels GV  
2021 

 

  

 
    

Omschrijving Verlies Winst 

Ontvangsten:     

Contributie leden   3000,00 

Contributie jeugd   4500,00 

Donaties   500,00 

KNGU contributies   2500,00 

Rente   0,00 

Advertenties   100,00 

Grote clubactie   500,00 

      

Uitgaven:     

Leiding vrijwilligerverg. 2500,00   

Leiding reisk-/parkeer 800,00   

Zaalhuur 3500,00   

KNGU afdracht 3000,00   

Bestuurskosten 300,00   

Administratiekosten 400,00   

Portikosten 100,00   

Drukwerk/enveloppen 100,00   

Representatie 300,00   

Jaarvergadering 150,00   

Jaardiner 350,00   

Publ.: Amstelsbrug 100,00   

Publ.: Reclamekosten 100,00   

Act.: Jeugd/wedstrijden 500,00   

Act.: Volwassenen 0,00   

Act.: TC kosten 500,00   

Verzekering / KvK 200,00   

      

Nadelig saldo   1800,00 

TOTAAL 12900,00 12900,00 
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Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek Vereeniging 2020 
 

 
Wat moet ik schrijven over het afgelopen jaar 2020? 
Wij hebben eigenlijk heel weinig kunnen sporten en hebben als 
bestuur daarom besloten om de contributie met de helft te verlagen, 
wel moest de KNGU bijdrage voldaan worden. 

Het bestuur heeft ook besloten om de leiding niet in de kou te laten 
staan en hun de helft van hun vergoeding uit te betalen als er niet 
gesport werd. 
Als bijkomend voordeel hoefden wij de zaalhuur, als wij er geen 
gebruik van mochten maken, niet te voldoen! 
Dit heeft tot gevolg dat onze financiële situatie een beetje onzeker is 

geworden. 
Door het corona virus is ook de inning van de contributies niet 
helemaal 

verlopen zoals gewenst zou zijn. 
Hierdoor is onze begroting voor volgend jaar een beetje natte 
vingerwerk geworden, zeker daar wij ook nu nog niet weten wanneer 
wij wel kunnen sporten!  

Ed van Cappellen heeft zich ook dit jaar weer ingezet voor de Grote 
Club Actie en heeft daarmee weer een leuke som binnen gehaald. 
 
 
 

Evert Isken 

Bestuurslid Amstels GV 
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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 en heren 

yoga alle leeftijden 
Lianne de Koster 
 

Dinsdag 20.15-21.30 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 Patricia Lases 
 17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar 

 18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar 

 

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  € 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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