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Fijne kerstdagen 

en 

de allerbeste wensen voor een 

gezond, gelukkig en sportief 

2020! 

 

U toegewenst door 

het bestuur van Amstels G.V. 
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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 

 

100e jaargang nr. 4   december 2019  

 
________________________________________________________ 

 

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 2019/2020: Gymzaal is dan gesloten 
Kerstvakantie 2019/2020 23 december t/m 3 januari  

Voorjaarsvakantie 2020 17 t/m 21 februari 
Meivakantie 2020 27 april t/m 8 mei 

Tweede Pinksterdag 2020 1 juni 

Zomervakantie 2020 4 juli t/m 16 augustus 

  

 
Nieuwe jeugdleden: 

 

Isla Jorgensen Sunny Nortan 

Luna Opten Rubi Pietryga 

Riva Ridder Finn Smeding 

Floor Sont  

  
Nieuwe seniorleden:  

Marion Wijnberg  

  
Agenda:  

Winterturntoernooi 26 januari 2020 

NTS recreatentoernooi 8 en 22 maart 2020 

Jaarvergadering/jaardiner 25 april 2020 (onder voorbehoud) 

  
Leiding: 

Lianne de Koster Dinsdag 020-6176565 

Caya Renardus Dinsdag en  

   woensdag 

06-49252914 

   Maandag (a.i.)  

Luna Hedges Woensdag 06-27386034 
 
 

Vertrouwenspersoon Veilig 

Sportklimaat:  

Ed van Cappellen 

 

Contactadres Privacy-reglement: 

Bestuur van Amstels 

 

 

 

Sluiting kopij volgende krantje: 
1 maart 2020 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

 

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

 
November en december zijn altijd al drukke maanden voor het 
bestuur: 

- Sinterklaasfeest,  
- Bronzen Balk Wedstrijd,  

- Grote Clubactie. 
Dit jaar kwam hier nog een aantal zaken bij: 

- Vertrouwenscontactpersoon,  
- Grote vragenlijst van de Belastingdienst om na te gaan of 

Amstels G.V. belastingplichtig is.  
- Schoonmaakperikelen van de zaal,  
- Verzoek van Turnstad of er belangstelling is voor een EHBO-

cursus. 
 

Over een aantal zaken leest u elders in dit blad meer. 
U begrijpt dat wij erg blij zouden zijn met versterking in het bestuur. 
Een extra bestuurslid is heel hard nodig. Ook ouders zijn welkom. 
 
Wij zijn al erg blij met de hulp van Ed van Cappellen, maar we zouden 

meer willen doen, wat nu niet mogelijk is. 
 
Op 26 januari 2020 doen onze jeugdleden mee aan het nieuwe 
winterturntoernooi. Hierbij strijden de kinderen niet tegen elkaar, 
maar gaat het om individuele punten. 
Afhankelijk van de score krijgen zij een gouden. zilveren of bronzen 

medaille. 
 
Wanneer u dit leest, zijn de Kerstdagen al voorbij. Wij hopen dat u 

fijne dagen gehad heeft met uw dierbaren. 
Wij wensen u een fantastisch 2020 wat betreft alles: gezondheid en in 
sportief opzicht een heel plezierig jaar! 
 

 
Nicole van Groeningen 
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SINTERKLAASFEEST 

 
 

 
 
 
 

Op 27 november bezocht de Sint met twee Roetveegpieten de meisjes 
en jongens van Amstels. 
Hij was dit jaar gelukkig op tijd. 
Het werd een leuk feestje in een mooi versierde zaal. 
Sint en Pieten bewonderden de gymnastische vaardigheden van de 
kinderen. 

Hij benoemde Nicole tot extra Hulpsint en gaf haar toestemming de 
pakjes aan de kinderen uit te delen. 
 
De oudere meisjes speelden met Luna het Grote Sinterklaasspel. 
 
Heel geslaagde middag, mede dankzij de hulp van Evert en Ed. 
 

Nicole 
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BRONZEN BALK 

 
Op 15 december deden 28 meisjes van Amstels mee aan de 
wedstrijden om de Bronzen Balk. 
Zij stonden onder leiding van Luna en Thalia. 

De meisjes die de opleiding tot assistenttrainster volgen (Ronja, Dessa 
en Lonne) hielpen bij de jongere meisjes. 

 
De meisjes die meededen, waren: 
Fleur, Lena, Saar, Francetta, Charlie, Camelia, Myrthe, Romaisa, 
Hopper, Noralie, Babet, Lucinde, Cate, Dieuwke, Phebe, Lucia, Cloe, 
Julie, Marijn, Hannah, Bette, Saar, Dessa, Ronja, Lonne, Rifka, Tessel. 
 
Er werd dit jaar met de nieuwe A,B,C-oefeningen gewerkt. 

Dit was voor iedereen, meisjes, leiding en jury wennen, maar het ging 
goed. 
De meisjes deden hun uiterste best en lieten mooie oefeningen zien op 
lange mat, brug, balk en sprong. 
 
Alle deelneemsters kregen een herinneringslint van de organisatie en 
een bloem van Amstels. 

Er waren medailles voor 3 van onze meisjes. 
Eline won goud, Julie zilver en Phebe brons, elk in hun eigen groep. 
Nicole jureerde op de lange mat. 
Het was een lange maar leuke dag. 
 
Nicole 
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GROTE CLUBACTIE 

 
Dankzij de inspanningen van Ed van Cappellen hebben we dit jaar veel 
loten verkocht. De opbrengst is ca. € 1.820,- ! 
Wij gaan kijken of het mogelijk is om een nieuwe dikke mat voor de 
jeugd te kopen. 
Dank aan de lotenverkopers en de lotenkopers! 

 
 
Nicole 
 
 
DE VERKOOP VAN DE GROTE CLUB ACTIELOTEN. 

 

In het jaar 2019 wilden wij meer loten verkopen dan ooit. 
Bij de Grote Club actie krijgt Amstels van elk verkocht lot van 3 euro 
€ 2,40 voor de clubkas. 
Als wij met elkaar 1000 loten zouden verkopen zou er na aftrek van de 
inkoopprijs € 2.400,- overblijven. Van dat bedrag zouden we een dikke 
val mat kunnen kopen. 

 
Dit plan is bijna gelukt. We hebben ons doel helaas niet helemaal 
gehaald doordat we de verkoop via de jeugdleden rooskleuriger 
hadden ingeschat. 
Toch nog 785 loten verkocht, dat geeft een mooie opbrengst van € 
1.820,- netto! 

 
In Zaandam zijn 340 loten verkocht, in de gang van de gymzaal nog 

202 loten, inclusief twee superloten van elk 50 stuks. 
Via de inschrijfboekjes heeft Diewke wel 40 loten verkocht en Cate 29. 
Van de oudere jeugdleden heeft Dessa 39 loten verkocht en Lonne 
samen met Marijn 49 loten . 
Vergeet ook even niet dat onze docent Caya bijna 60 loten heeft 

verkocht! 
Ook een bestuurslid kocht met haar bedrijf een superlot. 
Al met al zijn wij toch heel blij met dit resultaat !!! 
 
 
Ed van Cappellen 
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VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

 
Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht voor alle verenigingen in 
Nederland een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit is eén van de 
regels die zijn opgesteld met het doel kinderen en volwassenen veilig 

bij een vereniging te laten sporten. 
 

Waarom een vertrouwenspersoon? 
 
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (pesten, schelden, 
discriminatie) of seksueel grensoverschrijdend gedrag, gaat de 
vertrouwenspersoon in gesprek met het slachtoffer, waarbij de 
vertrouwenspersoon het verhaal aanhoort en notuleert zonder oordeel 
of vooroordeel. 

De vertrouwenspersoon vertelt het slachtoffer welke mogelijkheden er 
zijn om verhaal te halen. Er zijn vele instellingen waar het slachtoffer 
samen met de vertrouwenspersoon naar toe kan gaan. Het slachtoffer 
bepaalt zelf of hij/zij een melding doet aan het bestuur van de 
vereniging, eventueel anoniem, die het vervolgens moet melden aan 
het bondsbestuur, indien gewenst anoniem. Denk aan een kind dat 
bang is dat de ouders/verzorgers of andere kinderen daar negatief op 

zouden reageren. 
 
Bij grensoverschrijdend gedrag is een gesprek van het bestuur en/of 
bondsbestuur een gesprek met de dader vaak voldoende . 
Bij seksueel overschrijdend gedrag wordt onmiddellijk de politie 
ingeschakeld als het slachtoffer daar toestemming voor geeft. 

Bij een gesprek met een minderjarige zal er altijd een tweede 
volwassen persoon bij het gesprek aanwezig moeten zijn. 
 
Als er een melding of klacht bij het bestuur van de vereniging  
binnenkomt, is het bestuur verplicht dit te melden aan het 
bondsbestuur. Lesgevers zijn verplicht een verklaring te onder tekenen 
en akkoord te gaan met de nieuwe gedragsregels voor veilig sporten! 

In het nieuwe jaar werk ik samen met het bestuur het protocol veilig 

sportklimaat verder uit. 
 
Vertrouwenspersoon: Ed van Cappellen, e-mail evc@luckfiel.nl 
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BELASTINGDIENST 
 
De Belastingdienst verzocht ons actuele gegevens te verstrekken om 
de belastingplicht van Amstels G.V. te kunnen beoordelen. 

Evert heeft de lange lijst ingevuld en ingestuurd. 
Op 2 december 2019 ontvingen wij bericht dat wij onder de vrijstelling 

vallen van het artikel 11, lid 1 letter v van de Wet op de 
omzetbelasting 1968. 
 
Het samenvattend oordeel luidde: 
Samenvattend kom ik tot de conclusie dat er op basis van de 
verstrekte gegevens op dit moment geen sprake is van belastingplicht 
voor de loonheffing en de vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de 

omzetbelasting valt uw organisatie voor alsnog onder de vrijstelling. 
 
Het spreekt voor zich dat wij zeer tevreden zijn met deze conclusie. 
 
 
SCHOONMAAK 
 

Het bestuur krijgt veel klachten over het schoonmaken van de zaal. 
Deze klachten zijn volkomen terecht. 
Daarom heeft het bestuur (Evert) nauw overleg met de school en de 
verhuurder. 
 
De school is zelf ook ontevreden over het nieuwe schoonmaakbedrijf, 

dat de school sinds de zomervakantie heeft ingeschakeld om de 
schoonmaakwerkzaamheden (niet!) uit te voeren. 
Zowel de school als de verhuurder beraden zich op hoe dit verder 
moet. 
 
Nicole 
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INDELING BIJ WEDSTRIJDEN 
 
Lieve ouders, 

 
Het bestuur heeft begrepen dat velen van u niet begrijpen waarom 

hun dochter in een bepaalde categorie/groep is ingedeeld. 
Dat snap ik. 
Ik ga het uitleggen. 
 
De meisjes worden ingedeeld aan de hand van hun geboortejaar. 
Volgens de KNGU–regels worden dit de groepen: Kabouter, Pre-instap, 
Instap, Pupil 1, Pupil 2 en Jeugd. 

Vervolgens worden zij ingedeeld naar het niveau waarop zij turnen: 
oefening A,B,C. 
 
Hierdoor worden zij vergeleken met meisjes van dezelfde leeftijd, die 
op hetzelfde niveau turnen. Dit is het meest eerlijk. 
 
Er zijn dus maar liefst 18 verschillende groepen. In elke groep maken 

de meisjes kans op Goud, Zilver of Brons. 
 
Hartelijke groet, 
Nicole van Groeningen 
Voorzitter en jurylid. 
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IN MEMORIAM  
 

 

Op 27 oktober j.l. is, na een langere ziekteperiode, oud-lid en 
donateur Patrick Theunisse op de leeftijd van 72 jaar overleden.  

Wij wensen familie, nabestaanden en vrienden veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
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EEN STUKJE AMSTELS-GESCHIEDENIS 

 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw beschikte onze vereniging over 
zgn. commissaressen (zo noemden wij ze), gerekruteerd uit de 

moeders van de jeugdleden.  
 

Zij hielden zich bezig met het innen van de contributies en het 
bijwerken van de ledenadministratie.  
In de kleedkamers stonden open en bloot oude koekdozen met daarin, 
toen nog, papieren rijksdaalders en guldens (sic!). 
Het geld werd regelmatig ingezameld, geteld en op de rekening van de 
vereniging gestort.  
Met het invoeren van het girale systeem verviel die functie en de 

registratie van jeugdleden werd toen bijgehouden door de leiders.  
 
Met een dankwoord, vergezeld door een bloemetje aan die  
moeders op de jaarvergadering in die tijd, werd deze periode 
afgesloten.  
 
Met een van deze dames hebben we nog steeds contact, nl.  

mevrouw O. Diekmann, de moeder van onze voorzitter.  
Zij hoopt volgende maand haar honderdste verjaardag te vieren.  
 
Namens Amstels: proficiat en gezondheid voor de komende 
tijd!! 
 

Bas Auer 
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WINTERTURNTOERNOOI 2020 

 
Voor de eerste keer organiseert Turnvereniging Wilskracht het 
Winterturntoernooi en Amstels doet daaraan mee met 16 meisjes uit 
verschillende geboortejaren en in diverse categorieen. 

 
De wedstrijd is op 26 januari 2020, in de Wethouder Verheijhal. 

Ook publiek is van harte welkom: entreeprijs € 2,-, maar ouders 
mogen niet in de turnzaal zelf komen. 
Luna zorgt voor de wedstrijdnummers. 
 
 
Het tijdschema is als volgt voor de Amstels meisjes: 
 

Wedstrijd 1: 
11.45 uur Deelnemers aanwezig. 
12.00 uur Warming up en opmars 
12.15 uur Wedstrijd 1 
14.15 uur Prijsuitreiking wedstrijd 1 
 
Wedstrijd 2: 

14.30 uur Deelnemers aanwezig 
14.45 uur Warming up en opmars 
15.00 uur Wedstrijd 3 
17.00 uur Prijsuitreiking wedstrijd 3 
 
Indeling: 

Wedstrijd 1, baan 1, groep 2: 
Eline Smeding  
Cato van Vulpen  
Lena Dessens  
 
Wedstrijd 1, baan 2, groep 7: 
Fleur van Deventer  

Myrthe Oostwal  

Lucinde Kleijwegt  
Dieuwke van der Meer  
Laura Schepers  
Farah Pietryga  
Cate Jeweson  
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Wedstrijd 2, baan 1, groep 3: 
Bette de Jong  
Marijn Aupers  
Lonne Rampaart  

Dessa ten Voorde  
Saar Aupers  

Ronja Steevens  
 

 
WIJ WENSEN DE MEISJES HEEL VEEL SUCCES TOE, MAAR VOORAL OOK 

VEEL PLEZIER!!!! 
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ASSISTENTEN-OPLEIDING 

 

Drie meisjes van de oudste groep( Ronja, Rivka en Dessa) zijn in september onder 

leiding van Luna gestart met de assistenten-opleiding niveau 1 van de KNGU. 

Zij hielpen Luna vorig seizoen al, zoals zij ook nu weer doen; maar dit seizoen 

doen zij opdrachten die Luna moet aftekenen. De opleiding wordt aan het eind van 
het seizoen afgesloten met een diploma! 

Met dit diploma kunnen zij doorstromen naar vervolgcursussen en hogere 

diploma’s . 

De meisjes zijn ook tijdens de Bronzen Balk wedstrijd de grote steun en toeverlaat 

van Luna geweest. Door het grote aantal deelnemers was die extra ondersteuning 

ook wel nodig! 

Dank jullie wel, meiden! 
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PENNINGMEESTER GEZOCHT  PENNINGMEESTER GEZOCHT 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nog steeds zijn wij op zoek naar een penningmeester! Onze 

acties en zoekwerk in onze netwerken heeft niets opgeleverd. 
Binnenkort zullen we opnieuw een brief naar de ouders van 
onze jeugdleden sturen met de vraag of er iemand is die deze 
functie in ons bestuur wil vervullen. 

 
Maar misschien kent u wel iemand die vrijwillig deze taken op 
zich zou willen nemen! Laat het ons alstublieft weten!!! 
 
Totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden heeft 

Evert zich bereid verklaard deze taken op zich te nemen. 
 
 
 

PENNINGMEESTER GEZOCHT  PENNINGMEESTER GEZOCHT 
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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+ 
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 
 

    
Woensdag 19.00-20.15 uur Dames en heren 

sport fit 50+ 
Caya Renardus 
 

 

 

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 2020 

De contributies over 2020 zijn als volgt: 

Amstelscontributie:    KNGU-bondscontributie (per 1-1-2019): 

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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