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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 

 

99e jaargang nr. 1   Maart 2018  

 
________________________________________________________ 

 

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 : Emiel Schäfer 

Deurloostraat 33 – 2 hg 
1078 HS Amsterdam 

Tel. 020-6769631 

    
Redactiecommissie : Nicole van Groeningen 

Bas Auer 
Shirley van Velthoven 
 

Email redactie: 
amstelsgym@gmail.com 
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Agenda en mededelingen 
 

Sinds het vertrek van Niek Hartmanns als begeleider van de maandagavondgroepen zijn 

wij nog steeds op zoek naar een nieuwe leider. 

Graag zo gauw mogelijk aanmelden bij een bestuurslid. 

 

 
Vakanties: Gymzaal is dan gesloten 
Voorjaarsvakantie 2018 24 februari t/m 4 maart 2018 
Pasen 30 maart t/m 2 april 2018 
Meivakantie 2018 27 april t/m 13 mei 2018 
Pinksteren 21 mei 2018 
Junivakantie 2018 16 juni t/m 24 juni 2018 
Zomervakantie 2018 21 juli t/m 3 september 2018 
 

 

Nieuwe leden:  

Anna Homan 
 

Nieuwe jeugdleden:  

Josephine Jacobs  

Cato van Fulpen  
  

  

  

  

  
 

 

Agenda:  
Jeugdwedstrijd Rayon Zondag 11 maart en 15 april 2018 
Jaarvergadering en jaardiner Zaterdag 21 april 2018 
 

Leiding: 

Yvonne Schmidt Dinsdag 020-6830687 
Caya Renardus Dinsdag en woensdag 06-49252914 
   Maandag (a.i.)  
Luna Hedges Woensdag 06-27386034 
 
 
Sluiting kopij volgende krantje: 
1 juni 2018 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 

Wat gaat de tijd toch snel! Het is al weer 2018. 

En in dit eerste krantje van het nieuwe jaar vindt u, zoals gebruikelijk, de 

jaarstukken over het afgelopen jaar, 2017. 

Ik beveel de stukken van ganser harte aan in uw aandacht. Op de jaarvergadering 

zal het bestuur uitgebreid ingaan op uw vragen en opmerkingen. 
 

Het bestuur draait sinds de zomer met vier (i.p.v. vijf) mensen. Wij zijn goed op 

elkaar ingespeeld maar een vijfde bestuurlid is meer dan welkom. 

Soms blijven zaken iets langer liggen en soms moeten we interessante 

uitnodigingen afslaan, omdat we niet overal tijd voor hebben. 

 

Eind december verscheen De Amstelsbrug (grotendeels) digitaal. 

Veel werk werd verzet door Shirley, waarvoor dank. Wij ontvingen positieve 

reacties. 

 

In de eerste maanden van 2018 waren er twee keer wedstrijden voor de jeugd. 

Elders in dit blad (en op de website) leest u hier meer over. 
In februari kochten wij een nieuwe hoes voor de evenwichtsbalk. Hiermee kunnen 

de kinderen beter en veiliger trainen. Een complete nieuwe balk zou helemaal 

fantastisch zijn, maar deze kost al gauw € 3000,=. 

 

Tijdens de griepgolf werd ook Caya geveld. Hierdoor gingen de lessen niet door, 

want ik kon door een blessure en de griep niet invallen. 

 

Op een aantal afdelingen van de senioren is het stiller dan wij zouden willen.  

Daarom: neem eens een familielid, vriend(in), collega of buur mee. 

 

Ik hoop velen van u op de jaarvergadering en/of op het diner te zien. 

 

Nicole van Groeningen 
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JUBILARISSEN 2018 

 

De volgende leden hebben een jubileum in 2018 

Nel v.d. Berg-Bosch 75 jaar 

Dolly Spross v.d. Brink 65 jaar 

Nicole van Groeningen 55 jaar 

Bas Auer 55 jaar 

Coby de Graaff-Blankenzee 40 jaar 

Loes Zorge 40 jaar 

Pim Jonkers 40 jaar 

Ronald van Vliet 40 jaar 

Cor Kulkens-Bolk 25 jaar 

Johanne v.d. Kaap 15 jaar 

Evert Kleyn 15 jaar 

Els Oosterhuis 10 jaar 

Marian van Haaster 5 jaar 

Wytze v.d. Veen 5 jaar 

 

In 2018 zijn de volgende jeugdleden 5 jaar jeugdlid: 

Saar Aupers 

Marijn Aupers 

Charlotte Broady 

Julia Tijhuis 

Rada Zaalberg. 
 

Wij feliciteren alle feestneuzen!!!! 

 

Het bestuur.  

 

 

 

BRONZEN BALK FEBRUARI 2018 

 

Op 11 februari 2018 waren de wedstrijden om de Bronzen Balk.  

Meestal zijn de wedstrijden in december, maar de organisatie had er dit seizoen 

voor gekozen om de wedstrijden in februari te houden. 

Verspreid over de dag kwamen meer dan 250 kinderen naar de Wethouder 
Verheyhal om hun wedstrijd te turnen. Onder hen 28 (!) meisjes van Amstels. 

Zij turnden een 4-kamp op brug, lange mat, evenwichtsbalk en sprong. 

 

In de ochtend-groep behaalde Vroni heel knap een 2e prijs in de categorie Instap. 

In de tweede middaggroep werd Dessa in de categorie Jeugd 3e.  

Even leek het erop dat Dessa 6e was geworden, maar de telcommissie had een 

foutgemaakt bij het invoeren van de punten. 

De andere meisjes hebben het ook heel goed gedaan, maar niet iedereen kan 

winnen. 

Alle deelneemsters kregen een herinneringslint van de organisatie. Amstels had 

voor alle meisjes een bloemenslinger meegenomen. 
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Ik spreek mijn waardering uit voor de organisatie, wedstrijdleiding, telcommissie, 

juryleden, toestelsjouwers en trainers. Al deze mensen waren de hele zondag, van 

8.00 uur tot 18.30 uur, in touw om te zorgen dat de kinderen hun wedstrijd 

konden turnen. Applaus! 

 

Hieronder vindt u de uitslagen. 

 
Nicole 

 

 

De uitslagen 

 

Ronde 1 Instap Niveau D4 

Vroni Kempen  53.50  2e plaats 

Katja Hirst   49.60 

Laura Schepers  48.70 

Lucinde Kleywegt  46.20 

Shalyn de Jong  44.80 

Dieuwke van der Meer 44.20 
Finne Smit   42.20 

Luna Jongejeugd  40.60 

 

Ronde 2 Instap Niveau D4 

Lucinda Tijhuis  49.10 

Rosina Kromthout 49.00 

Phebe Jordan  48.75 

Yara Bessems  48.70 

Charlotte Brommet 46.20 

Daphne van de Kop 45.80 

Leah Zilversmid  42.95 

Floor Aupers  42.90 

 
Ronde 2 Pupil Niveau D4 

Amelie Veenstra  51.55 

Bette de Jong  50.80 

Marijn Aupers  50.10 

Lonne Rompaart  49.80 

Frouke van der Meer 48.45 

Yaelle Bellet Mackay 46.50 

 

Ronde 3 Jeugd Niveau D4 

Dessa ten Voorde n.b   3e plaats 

Mus Broer   49.60 

Ronja Steevens  47.50 
Saar Aupers  45.60 

Emily Nam   44.35 

Rifka Kleijn   41.50 

Mila de Kempenaar ------ 
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GRIEPGOLF 

Tijdens de griepgolf zijn de lessen van Caya twee weken uitgevallen. 

Heel vervelend dat dit is gebeurd. 

Wij vragen echter om uw begrip, want invaller Nicole was ook ziek en geblesseerd. 

Het informeren van de leden liep niet heel soepeltjes, waardoor een paar leden 

voor niets bij de zaal stonden. 

Onze excuses hiervoor. 
Wij hebben inmiddels gezorgd dat dit een volgende keer (die hopelijk niet komt) 

beter gaat. 

 

Het bestuur 

 

 

VEILIG SPORTKLIMAAT 

Het is belangrijk dat iedereen, maar vooral kwetsbare groepen, waaronder 

kinderen, veilig kunnen sporten. 

Naar aanleiding van berichten over seksuele intimidatie en misbruik in de sport 

staat dit onderwerp volop in de belangstelling. 

Seksuele intimidatie en misbruik zijn overal en altijd onacceptabel. 
De commissie De Vries heeft in opdracht van NOC-NSF onderzoek gedaan naar dit 

onderwerp. In december 2017 kwam deze commissie met haar eindrapport. 

Dit rapport bevat onder andere aanbevelingen hoe met dit onderwerp om te gaan. 

Een van de aanbevelingen is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. 

De KNGU neemt de aanbevelingen over en gaat hier samen met de verenigingen 

mee aan de slag. 

Wij wachten even af waar de KNGU mee komt. Wij zullen hierin meegaan. 

Tot die tijd is het bestuur het aanspreekpunt. 

 

Het bestuur. 

 

 

TURNWEDSTRIJDEN 11 MAART 
Op 11 maart zijn de recreatieve wedstrijden van het Rayon Amsterdam van de 

KNGU. Ook Amstels doet weer mee met een aantal meisjes. 

 

Het inschrijven/aanmelden verdient geen schoonheidsprijs. Er was onduidelijkheid 

over de juiste datum en ook over de uiterste inschrijfdatum. 

Wij moeten de kinderen voor deze wedstrijden digitaal inschrijven via het KNGU-

loket. Dit KNGU-loket is uiterst gebruikersonvriendelijk, bureaucratisch en strikt. 

Verder was de berichtgeving vanuit de KNGU niet overal even duidelijk. 

Na een aantal telefoontjes kon ik gelukkig een paar meiden na de termijn nog 

inschrijven. 

Helaas kwamen er daarna nog een paar aanmeldingen binnen. Deze meiden 

hebben wij moeten teleurstellen. Heel vervelend. 
Wij zullen hier volgend jaar nog meer aandacht aan besteden en hopen dat de 

procedure dan beter verloopt. 

 

Het bestuur. 
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JURYLEDEN GEZOCHT 

Zoals u ook in een ander stukje van mij kunt lezen: turnen/gymnastiek is een 

Jurysport. Er zijn dus juryleden nodig en best wel veel. 

Bij de wedstrijden waaraan onze jeugdleden mee doen komt dat door twee 

redenen. 

 

Ten eerste turnen de meisjes vier toestellen, dus daar zijn vier juryleden nodig. 
En ten tweede doen er heel veel kinderen mee, waardoor er op drie sets toestellen 

tegelijk wordt gewerkt. Dus dan kom je al op twaalf juryleden. 

De KNGU (rayon Amsterdam) vereist daarom dat er per tien deelneemsters één 

jurylid door de vereniging geleverd wordt. 

 

Bij de Recreatieve wedstrijden op 11 maart had Amstels vijfentwintig 

deelneemsters (fantastisch!). Dat betekent dus 2,5 jurylid. Maar we hebben maar 

één jurylid. 

Voor 2018 hebben we dispensatie gekregen, omdat andere verenigingen genoeg 

juryleden leverden. Maar het is de vraag of dit in 2019 ook gaat lukken. 

 

Daarom deze oproep: zijn er ouders die de jury-cursus willen doen bij de KNGU? 
Het is gratis en kost u alleen wat tijd, maar u doet het voor uw kind. 

Een cursus bestaat meestal uit een paar bijeenkomsten en is verder online. 

Als er geen jurylid bijkomt, kan dat betekenen dat de kinderen volgend jaar niet 

of alleen buiten mededinging mee mogen doen en dat zou jammer zijn. 

Ik jureer nu negen jaar en vind het erg leuk, je maakt soms de gekste en leukste 

en meest onverwachte dingen mee met de kinderen. 

 

Informatie bij Nicole : nicolevangroeningen@planet.nl 

 

 
RAYONWEDSTRIJDEN 11 MAART 

Op 11 maart deden 24 meisjes van Amstels onder leiding van Luna en Thalia 

mee met de turnwedstrijden van het Rayon Amsterdam van de KNGU. 

Nicole was aanwezig als jurylid bij het onderdeel Brug. 

 

De meisjes turnden een vierkamp op de onderdelen Evenwichtsbalk, Vloer/Lange 

mat, Sprong en Brug. 

Alle meisjes deden heel erg hun best en lieten mooie oefeningen zien. 

Een aantal meisjes viel zelfs in de prijzen en kreeg een medaille! 

Emily Nam werd 3e in de groep Jeugd D4; Yara Bessems werd 4e in de categorie 
Instap D4, Lonne Rampaart werd 4e in de categorie Pupil 1 en Marijn Aupers werd 

in deze groep 3e. 

Deze vier dames gaan door naar de volgende ronde op 15 april. 

Ook de volgende meisjes mogen op 15 april meedoen: 

Lucia Tijhuis, Frouke v.d. Meer, Vroni Kempen, Dessa ten Voorde, Phebe Jordan, 

Annelie Veenstra en Diya Langer. 

 

Wij wensen hen veel succes. 

 

Nicole 
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Uitnodiging voor het jaardiner 2018 

 

Beste Amstelsvrienden, 

 

Hiermede nodigen wij u uit voor het Amstelsjaardiner. Zaterdag 21 april kijken wij 
terug op de gebeurtenissen van 2017 en blikken wij ook een beetje vooruit op het 

komende jaar. 

Wij hebben dit jaar gekozen voor het Amstel Boathouse (het voormalig 

Mirandapaviljoen) in Amsterdam en hopen daar samen met u van het jaarlijks 

diner te kunnen genieten. 

Met zorg hebben wij een menu gekozen en wij hopen dat u met plezier een keuze 

kunt maken uit de gerechten die worden aangeboden. 

 

Keuze uit onderstaande soepen: 

• Aardappel preisoep 

of 

• Koninginnesoep 

 
Keuze uit koude gerechten: 

• Rundercarpaccio met mesclun en zongedroogde tomaat 

 of 

• Gerookte zalm met mierikswortelcrème en croutons 

 

Keuze uit warme gerechten: 

• Gebakken zalm met spitskool en komijn 

 of 

• Maïskip met romige fregola en seizoensgroenten 

 

Er mag een keuze worden gemaakt uit de volgende desserts: 

• Chocolade mousse taart met seizoensfruit 
 of 

• Crème brûlée 

 

Deze uitnodiging geldt voor ALLE leden van Amstels Gymnastiek-Vereeniging en 

wij hopen samen met u in een ontspannen sfeer te genieten van een heerlijk diner 

en gezellige tafelgesprekken! 

 

Wanneer? 

Op zaterdag 21 april 2018, aansluitend op jaarvergadering en borrel. 

Jaarvergadering start om 18.00 uur. 

 

Waar? 

Amsteldijk 223 
1079 LK  Amsterdam 

 

Programma 

De jaarvergadering begint om 18.00 uur. Na afloop hebben we eerst een 

borreluurtje en rond 20.00 uur kunnen we aan tafel gaan. 
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De kosten 

Voor slechts € 35,- per persoon, exclusief de drankjes, bieden wij u een prima 

driegangen menu. Dit bedrag dient uiterlijk 18 april 2018 onder vermelding van 

“jaardiner” te zijn overgemaakt op  

rekening NL86 INGB 0004 5102 33,  

t.n.v. Amstels G.V., Deurloostraat 33-2hoog, 1078 HS  Amsterdam. 

 
Wij hopen dat u helemaal enthousiast geworden bent na het bovenstaande 

gelezen te hebben en dat u zich graag wilt aanmelden. 

Dan kan door onderstaand formulier ingevuld op te sturen naar 

 Secretariaat Amstels G.V. 

 p/a Shirley van Velthoven 

 Diezestraat 14 hs 

 1078 JP  Amsterdam 

 

Eventueel telefonisch aanmelden kan ook, via 06 2013 1064. 

Of als u zich liever via het email adres aanmeldt, kan dat via 

amstelsgym@gmail.com 

 
 

Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 

 

 

 
Aanmeldingsformulier jaardiner op 21 april 2018 

 

Naam  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 
Ik kom alleen / ik kom samen met * 

 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

*Doorstrepen wat niet gewenst is. 

 

 

Aantal deelnemers ….. X € 35,-=  € ….. 

Totaalbedrag overgemaakt op rekeningnummer NL86 INGB 0004 5102 33, t.n.v. 

Amstels G.V., Deurloostraat 33-2hoog, 1078 HS  Amsterdam. 

 

 
Als u dieetwensen heeft, graag hier aangeven: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

mailto:amstelsgym@gmail.com
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Uitnodiging en Agenda voor de jaarvergadering 2018 

 

Aan de ereleden, leden van verdienste, leden, technische leiding, de 

ouders/verzorgers van jeugdleden van Amstels Gymnastiek-Vereeniging. 

 

Geachte dames en heren, 

Met veel genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 152ste algemene 
vergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging op 21 april 2018 in een zaal 

van Amstel Boathouse in Amsterdam. 

Aanvang: 18.00 uur.  

Na sluiting van de vergadering volgt het jaardiner. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen van de 151ste jaarvergadering op 22 april 2017 

4. Secretarieel jaarverslag 2017 

5. Financiën 2017 

a. Financieel verslag penningmeester 
b. Verslag kascontrolecommissie 

6. Verkiezing bestuur 

Voorzitter    Nicole van Groeningen 

Penningmeester   Emiel Schäfer 

Secretaris    Shirley van Velthoven 

Lid van Bestuur (Materiaal) Evert Isken 

Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het 

bestuur. 

7. Decharge oude bestuur en (re-)installatie nieuwe bestuur 

8. Benoeming leid(st)ers en technische commissie 

9. Verkiezing overige commissie/functionarissen 

a. Kascontrolecommissie 

b. Ledenadministratie/DigiMembers – Emiel Schäfer 
c. Redactiecommissie – Nicole van Groeningen en Bas Auer 

d. Materiaalcommissaris – Evert Isken 

e. PR commissie 

10. Beleid 2018 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  

 

Na afsluiting volgt het jaarlijks diner. 

 

 

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en verwelkomt u graag op 21 april 2018. 

 
Shirley van Velthoven 

Secretaris 
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Notulen van de 151ste jaarvergadering van Amstels Gymnastiek-

Vereeniging. 

Datum  : 22 april 2017 

Plaats   : Grand Café De Bosbaan, Amstelveen 

Aanwezig  : 14 leden (exclusief 5 bestuursleden en één gast) 
 

Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur: 

 

Welkom op deze jaarvergadering. Wij zijn blij dat u gekomen bent om met het 

bestuur van gedachten te wisselen. 

 

Bij het voorbereiden van deze bijeenkomst heb ik mij pas gerealiseerd hoeveel 

werk er is gaan zitten in het organiseren van het feest ter gelegenheid van onze 

150e verjaardag. Maar: het was het waard, want het was een fantastisch feest. 

Nogmaals dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. 

U heeft nog één ding van ons tegoed: het jubileumboek. 
Wij hadden het boek heel graag vandaag aan u uitgereikt, maar helaas is er een 

kleine vertraging opgetreden. Er moeten nog een aantal punten op de i gezet 

worden en dan kan het naar de drukker. U ontvangt het zo spoedig mogelijk. 

Graag een groot applaus voor Emiel en Shirley. 

 

In 2016 veranderde de samenstelling van het bestuur: we kregen een nieuwe 

secretaris en een nieuwe penningmeester. Inmiddels zijn beiden volledig 

ingewerkt en ook de samenwerking tussen de bestuursleden verloopt prima. 

 

In de tweede helft van ons jubileumjaar werden we niet met bijzondere zaken 

geconfronteerd. 

De huur- en subsidieperikelen bleven zich voortslepen. 

Tijdens de receptie op 23 april 2016 had de heer Slettenhaar 
(sportverantwoordelijke Stadsdeel Zuid) aangegeven hierover met ons te willen 

praten, maar een reorganisatie van onder andere de afdeling Sport bij de 

gemeente (van decentraal weer terug naar centraal) stak hier een stokje voor. 

Anno 2017 is de problematiek opgepakt door Turnstad. Binnenkort is er een 

gesprek tussen het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiger van Sportpunt (zo 

heet de nieuwe dienst van de gemeente). 

 

Eind 2016 ging onze aandacht extra naar de jeugdafdeling. Leidster Luna ging 

voor haar studie van januari tot half mei naar Aruba. Er moest dus een 

vervangster komen. Na veel zoeken vonden we Annemieke Reints, een ervaren 

leidster van Vaardig en Vlug, bereid deze taak op zich te nemen. Zij heeft dit 

fantastisch gedaan. Kinderen en ouders zijn enthousiast, de kinderen hebben 
deelgenomen aan de rayonwedstrijden en samen met Thalia organiseerde zij voor 

alle kinderen een clubkampioenschap op 12 april. Annemieke: petje af. 

 

Ook waren er ontwikkelingen bij de yoga-groep. Yvonne stelde voor te starten met 

een groep op de dinsdagochtend in een zaal aan het Europaplein. Deze groep ging 

eind januari van start.  

Helaas nog niet veel nieuwe leden. Wel is een aantal mensen van de avond naar 

de ochtend over gestapt. 



14 

 

 

Ook is onze website dit jaar vernieuwd. Moderner, met meer mogelijkheden. Een 

tip: Heeft u Amstels bij uw favorieten staan? Vervang deze dan door de nieuwe 

versie. 

 

U merkt het, wij blijven continu in beweging. Letterlijk en figuurlijk. 

 
Na een moment stilte om de overleden Joop Nieuwenburg en Louk Pöckling te 

gedenken wordt de vergadering voor geopend verklaard. 

 

Ingekomen stukken/mededelingen 

 

 Er zijn afmeldingen voor deze jaarvergadering ontvangen van:  

o De heer J. Pool 

o Mevrouw C. Kulkens 

 

Notulen van de 150ste jaarvergadering op 22 april 2016 

 

- N.a.v. mogelijke samenwerking met GVAZ: 
Na een bijeenkomst met GVAZ werd duidelijk dat er op dit moment niet 

gestreefd wordt naar een samenwerking of fusie. In een oriënterend gesprek 

hebben we een inventarisatie gemaakt van leiders, zaalhuur en aantal 

leden. De problematiek van onze verenigingen blijkt ongeveer dezelfde, 

maar is geen reden om op een fusie aan te sturen. 

Verder geen opmerkingen meer aan de orde zijnde en met dank aan de notulist 

worden de notulen goedgekeurd. 

 

Secretarieel jaarverslag 2016 

 

- Nu de Amstelsbrug grotendeels is gedigitaliseerd, is de postverwerking van 

het krantje tot een minimum teruggebracht. Daarom wordt Rob Theunisse 

nu door de voorzitter met een vloeibaar presentje bedankt voor al die jaren 
die hij in het samenstellen en versturen van de Amstelsbrug heeft gestoken. 

- Een correctie in de aantallen Ereleden en Leden van verdienste: in 2016 

waren er 10 Ereleden en 7 Leden van verdienste. 

- Het aantal leden van de volleybalavond is, inclusief de dubbelleden, naar 8 

gedaald. Het betaalbaar houden van deze avond heeft onze aandacht. 

Het secretarieel jaarverslag wordt met applaus goedgekeurd, met dank aan 

Shirley voor het opstellen hiervan. 

 

Financiën 2016 

 

a. Financieel verslag penningmeester 

 Uit de toelichting van de penningmeester blijkt dat Amstels met 
exploitatietekorten te maken krijgt, vooral doordat er geen subsidies 

meer worden verleend, de sponsoracties weinig tot niets opleveren en 

de kosten van bijvoorbeeld de zaalhuur blijven stijgen. Gelukkig is er 

voorlopig nog een reserve om deze tekorten op te vangen. 

Het zoeken naar een andere zaal die mogelijk goedkoper is, heeft tot 

nu toe niets opgeleverd. Bij de Anne Frankschool bijvoorbeeld is de 
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school verder niet af te sluiten als er van de gymzaal gebruik wordt 

gemaakt. Turnstad voert namens diverse verenigingen in Amsterdam 

gesprekken met de gemeente o.a. over mogelijke subsidies en lagere 

tarieven voor de zaalhuur. 

 De inkomsten die wij in voorgaande jaren via de Grote Club Actie en 

de Deen-actie ontvingen, zijn dit jaar heel erg tegengevallen.  

Wat de Deen-actie betreft komt dat omdat de supermarkt de actie niet 
meer ten goede wil laten komen van sportverenigingen, maar zich nu 

richt op kinderboerderijen etc. Bovendien speelden er interne 

problemen waardoor er geen beslissingen genomen konden worden. 

De Grote Club Actie heeft niets opgeleverd door gebrek aan animo bij 

zowel de jeugd als hun ouders. Ondank de inzet van vooral Evert 

Isken werd er maar 20% van het bedrag van verleden jaar opgehaald.  

Als we overwegen om toch weer mee te doen, willen we proberen om 

dat alleen via de senioren te regelen. Ed van Cappellen is een ster in 

het verkopen van loten! 

 Rob Theunisse merkt op dat in de balans per 31 december bij de 

passiva het voordelig saldo (was in 2015) een nadelig saldo moet zijn 

(€ 3.989,54) dat in mindering is gebracht op de reserves van het 150-
jarig jubileum. Dit bedrag staat ook vermeld  in de Toelichting op de 

exploitatierekening 2016. De cijfers kloppen verder wel.  

Onder applaus wordt het financieel verslag goedgekeurd. 

 

b. Verslag kascommissie 

 Zie het officiële verslag van de commissie op bladzijde 28 van de 

Amstelsbrug 1e kwartaal 2017. 

Ed van Cappellen vindt het bijzonder dat Emiel Schäfer zo goed in de 

voetsporen van Rob Theunisse is getreden en complimenteert hem 

daarmee. 

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd en met applaus en een 

presentje worden de leden van de kascommissie bedankt voor de door hen 

uitgevoerde werkzaamheden. 
 

Aan de penningmeester, Emiel Schäfer, wordt decharge verleend voor de door 

hem gevoerde financiële administratie. 

 

Verkiezing bestuur 

 

 Voorzitter   : Nicole van Groeningen 

 Penningmeester  : Emiel Schäfer 

 Secretaris   : Shirley van Velthoven 

 Lid van Bestuur (TC)  : Niek Hartmanns 

 Lid van Bestuur (Internet) : Evert Isken 

 
Alle 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. 
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Decharge en re-installatie van het bestuur 

 

Onder applaus wordt decharge verleend aan alle bestuursleden en worden zij 

opnieuw geïnstalleerd voor de komende periode. 

 

Benoeming leid(st)ers en technische commissie 

 
De volgende leiders en leidsters worden bedankt voor hun inzet in het afgelopen 

jaar en benoemd voor de komende periode: 

 

Niek Hartmanns 

Yvonne Schmidt, met ondersteuning van Christina 

Caya Renardus 

Luna Hedges 

 

Annemieke Reints, die Luna al eerder heeft vervangen, heeft zich bereid verklaard 

vrijwillig als reserve aan te blijven. Thalia Izeboud blijft Luna assisteren. 

 

Verkiezing overige commissies/functionarissen 
 

a. Kascontrolecommissie 

o In de kascontrolecommissie worden opnieuw gekozen Ed van 

Cappellen en Peter van Nieuwkerk. Greetje Verschure en An Menning 

bieden zich aan als reserve. 

b. Ledenadministratie/digimembers 

o Emiel Schäfer zal de ledenadministratie blijven voeren. Als het 

systeem goed loopt, is dat relatief weinig werk. 

c. Redactiecommissie 

o De redactiecommissie zal komend jaar bestaan uit Nicole van 

Groeningen en Bas Auer. Rob Theunisse treedt terug, omdat de 

digitalisering vorm heeft gekregen en er minder werkzaamheden zijn 

bij de postverwerking van de Amstelsbrug. 
d. Materiaalcommissaris 

o Evert Isken neemt wederom deze taak op zich. 

e. PR-commissie 

o PR-zaken blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

bestuur, maar wie ideeën heeft, wordt van harte uitgenodigd hierover 

van gedachten te wisselen. 

 

Beleid 2017 

 

 Omdat de Amstelsbrug gedigitaliseerd is, hebben we geprobeerd zoveel 

mogelijk de e-mailadressen van onze leden te achterhalen. Leden (en 

donateurs) die geen e-mailadres hebben, zullen de Amstelsbrug gewoon per 
post ontvangen. Deze werkwijze scheelt ons wel veel tijd en geld. Ook ons 

PostNL abonnement kan nu worden opgezegd.  

De Amstelsbrug kan gelezen worden via een linkje in een e-mailbericht dat 

naar alle leden wordt gestuurd. Men kan dus ook zelf het krantje uitprinten. 

- Ook dit jaar zullen we weer een open dag/clubkampioenschappen 

organiseren en deelnemen aan de Bronzen Balk. 
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- De proefperiode die we waren aangegaan om vanaf januari tot aan de zomer 

te kijken of de yogalessen op dinsdagochtend voldoende bezocht werden en 

nieuwe leden opleverden, is nog niet afgesloten. Een aantal dames vindt het 

veel fijner om op dinsdagochtend naar yoga te komen, maar de avonden 

worden toch drukker bezocht. Een beslissing moet nog worden genomen. 

- Nieuwe leden komen vooral via de jeugd binnen. De website is vaak de basis 

voor een eerste contact.  
De beleidsplannen voor 2017 worden goedgekeurd. 

 

Begroting 2017 

 

- Het voorstel om bestuursleden vrij te houden van contributiebetaling wordt 

met algemene stemmen aangenomen. 

- Het voorstel om bestuursleden vrij te houden van betaling voor het jaardiner 

wordt met 8 van de 15 stemmen aangenomen. Men hoeft hier geen gebruik 

van te maken, maar mag dus wel. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

Rondvraag 
 

- An Menning vraagt naar de datum van de open dag. Die wordt op 12 juli 

gehouden. 

- Rob Theunisse merkt op dat de ruimte van Grand Café De Bosbaan beter is 

voor onze doeleinden (vergadering en jaardiner) dan het De 

Mirandapaviljoen van verleden jaar. 

- Elly Zijl brengt ons de groeten over van Harm. 

- Ed van Cappellen merkt op dat in Zaandam de yoga uitbreiding naar de 

ochtend populairder is geworden. 

- Verder merkt Ed op dat we niet moeten opgeven de loten van de Grote Club 

Actie te verkopen. Misschien moeten we er een wedstrijd van maken voor de 

kinderen. 

Tenslotte een compliment van de aanwezigen aan het bestuur. 
 

Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur en nodigt de aanwezigen uit voor 

een drankje en aansluitend het jaardiner. 
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging – Jaarverslag 2017 

 

Inleiding 

Een jaar na het 150-jarig bestaan van Amstels hebben wij eindelijk dit jaar het 

Amstels jubileumboekje kunnen afronden en naar al onze leden kunnen sturen.  

Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad, maar de positieve reacties hebben ons 

zeer verheugd. 
Er is ook een aantal veranderingen in 2017 te vermelden. 

Leidster Luna Hedges heeft het eerste halfjaar stage gelopen in Aruba om haar 

opleiding aan de ALO af te ronden. Gelukkig vonden we een bereidwillige 

vervangster in Annemieke Reints, die onze jeugdleden met veel plezier heeft 

begeleid en samen met Thalia Izeboud de clubkampioenschappen georganiseerd. 

Ook onze leider Niek Hartmanns rondde zijn opleiding (aan de PABO) af en vond 

meteen een mooie baan aan een school in Buitenveldert. Helaas voor ons heeft hij 

daarom afscheid moeten nemen van zijn functie in ons bestuur en ook als leider 

van de maandagavond. Wij zijn nog steeds op zoek naar vervanging. 

Dit jaar hebben de sponsoracties weinig opgebracht. Voor de Grote Clubactie 

moeten we zoeken naar een andere strategie om de loten te verkopen. Wat de 

sponsoractie van DEEN betreft: omdat de supermarket dit jaar een andere 
doelgroep heeft gekozen zullen we naar andere sponsors moeten zoeken. 

We hebben wel weer een aanzienlijk aantal nieuwe jeugdleden mogen begroeten, 

dat heel trouw en enthousiast elke woensdagmiddag onder leiding van Luna de 

oefeningen doet.  

Het kan haast niet anders, maar helaas hebben we ook definitief afscheid moeten 

nemen van enkele van onze trouwe leden/donateurs. Zoals al eerder 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 2017 weer hebben 

ingezet voor Amstels en daarmee een steentje hebben bijgedragen aan het 

voortbestaan van de vereniging! 
 

Afdelingen en ledenaantallen per 31.12.2017 
Afdeling Dag + - Per 31.12.17 Per 31.12.16 

Conditie H Maandag   12 12 

Volleybal D/H Maandag  2  6 8 

Yoga D/H Dinsdag  3 18 21 

Conditie D Dinsdag 1  14 13 

Sport Fit 55+ D/H Woensdag 1  12 11 

Gymnastiek M/J Woensdag 15  58 43 

Donateurs   4 32 36 

Leiders/ass.   1  4 5 

Dubbele leden    -7 -7 

      

Totaal  17 10 149 142 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond vanaf 22 april 2017 uit: 

 Voorzitter      Nicole van Groeningen 

 Penningmeester     Emiel Schäfer 

 Secretaris      Shirley van Velthoven 
 Bestuurslid Technische commissie  Niek Hartmanns 

 Bestuurslid Materiaal, PR   Evert Isken 
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Helaas heeft Niek Hartmanns zijn functie aan het begin van het nieuwe schooljaar 

2017/2018 moeten neerleggen. We zijn sindsdien op zoek naar zowel een 

bestuurslid als naar een begeleider voor de maandagavond. 

 

Technische commissie 

De volgende leid(st)ers maakten in 2017 deel uit van de technische commissie 

 Yvonne Schmidt 
 Luna Hedges (geassisteerd door Thalia Izeboud) 

 Caya Renardus 

 Niek Hartmanns 

Met ingang van het schooljaar 2017/2018 heeft Niek Hartmanns zijn functie als 

leider moeten neerleggen. 

 

Redactie Amstelsbrug 

De redactie van de Amstelsbrug bestond in 2017 uit 

 Nicole van Groeningen 

 Bas Auer 

 Shirley van Velthoven 

 
Materiaal commissaris 

Onze materiaal commissaris was Evert Isken 

 

Kascontrolecommissie 

In de kascontrolecommissie 2017 werden (wederom) gekozen  

Ed van Cappellen 

Peter van Nieuwkerk 
 

Jubilarissen in 2017 
Actieve leden: 

Naam Aantal jaren lid 

Adrie Koppers 5 

Caya Renardus (trainer) 5 

Shirley van Velthoven 5 

Guus van Weezenbeek 5 

Anneke Eker 10 

Frits van der Meij 15 

Jacqueline Kouwets 15 

Els Hardholt-Muyser 15 

Cees Sluys 15 

Cor Veen 15 

Joop van Hoorn 30 

An Menning-Paeper 30 

Greetje Verschure 30 

Theo Moinat 35 

Yvonne van Noord-Wijckelsma 50 

Luuk van Bruynsvoort 75 

Frans Ramack 80 

 

 

Overleden 

- Jan Pool - mei 2017 
- Harm Nieman – juni 2017 

- Cees Strik - juli 2017  
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2017 in vogelvlucht 

- Op 12 maart en 9 april werden de jaarlijkse recreatieve kampioenschappen 

van Amsterdam gehouden. Ook deze keer wisten enkele Amstelsmeisjes 

medailles in de wacht te slepen. 

- Bij afwezigheid van Luna Hedges heeft haar vervangster Annemieke Reints, 

samen met Thalia Izenboud op 12 april een onderlinge jeugdwedstrijd ofwel de 

Amstels clubkampioenschappen georganiseerd. De opkomst van 
belangstellende (groot-)ouders was enorm! Een groot succes dus! 

- Onze jaarvergadering op 22 april in Grand Café De Bosbaan werd bezocht door 

14 leden. Samen met het bestuur van 5 leden en een gast waren er 20 

aanwezigen. 

- Het jaardiner dat volgde op de vergadering was weer een gezellige 

bijeenkomst waar diverse herinneringen werden opgehaald. 

- Op 4 mei heeft Nicole de herdenking bijgewoond die door Turnstad werd 

georganiseerd voor de tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen turners. Dit 

gebeurde bij de voormalige Turnhal aan de Passeerdersgracht waar een klein 

gedenkmonument in de muur is ingemetseld. 

- Helaas hebben we de yogalessen die bij wijze van proef het eerste halfjaar van 

2017 op dinsdagochtend werden gegeven, moeten opheffen omdat het niet het 
gewenste resultaat (nieuwe leden) heeft opgeleverd. 

- Niek Hartmanns studeerde af aan de PABO, had meteen een mooie baan op 

een school in Buitenveldert en heeft daarom na 12 jaar zijn activiteiten bij 

Amstels (bestuurslid en leider van de maandagavond) moeten stoppen. We 

zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid en een nieuwe leider! 

- Dit jaar hebben we ook afscheid moeten nemen van onze oud-(ere-)leden Jan 

Pool (mei), Harm Nieman (juni) en Cees Strik (juli). 

- Op 12 juli hebben de jeugdleden op de open dag aan de aanwezige ouders en 

grootouders laten zien met hoeveel enthousiasme en plezier zij de lessen van 

Luna (en Thalia) volgen. 

- De digitalisering van de Amstelsbrug is een feit geworden. Sinds september 

ontvangen de leden het krantje via de mail. Dat scheelt ons een hoop kopieer- 

en portokosten. 
- En eindelijk konden wij in september het Jubileumboekje aan onze leden en 

andere geinteresseerden versturen. Over het algemeen werd dit boekwerkje 

zeer positief ontvangen. 

- Hoewel we er veel moeite voor hebben gedaan, zijn extra turnlessen voor de 

jeugd niet mogelijk gebleken. Zowel de beschikbare tijd van Luna Hedges als 

de beschikbaarheid van de zaal spelen ons hierbij parten. 

- En… er is een oude zilveren speld teruggevonden op een rommelmarkt in 

Brabant! Wij hebben dit sieraad aan onze verzameling van memorabilia 

toegevoegd. 

- Op 29 november werd het jaarlijkse Sinterklaasfeest gevierd. Zowel de 

kinderen als hun ouders hebben een plezierige middag/avond beleefd. 

- Het bestuur kwam dit jaar vijf keer bijeen.  
 

De Amstelsbrug 

Ons verenigingsblad verscheen in 2017 zoals gebruikelijk vier keer. 
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 De turnsters 

 

 

 De jury… 

 

…en de tellers.  
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KNGU 

 

In de dagelijkse gang van zaken merken wij weinig van het bestaan van de KNGU. 

Dit komt omdat wij eigenlijk alleen met de jeugdafdeling direct met de KNGU te 

maken hebben. De wedstrijden in maart en april vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de KNGU Amsterdam. 

 
Indirect ligt dat iets anders. Door het lidmaatschap zijn wij voor een aantal zaken 

verzekerd, mogen wij (zonder aan BUMA/STEMRA te betalen) muziek spelen in de 

zaal. Ook op macro-niveau werkt het lidmaatschap door. Wij zijn hierdoor 

aangesloten bij NOC-NSF. Door NOC-NSF wordt veel voor de sport in het 

algemeen geregeld, ook voor de gym/turnsport.  

 

De KNGU doet veel en als vereniging heb je hier meer/minder aan, afhankelijk van 

de samenstelling van de vereniging en wat je als vereniging wilt. 

Zo is er bijvoorbeeld het Nijntje Beweegdiploma voor de jongsten. 

Hier moet je wel accommodatie en leiding voor hebben. 

Hetzelfde geldt voor Streetrunning, erg leuk voor (over)actieve jongens. 

 
Verder is de KNGU bezig te hervormen. Van aanbod- naar vraag-gericht. 

En dit vraagt tijd. 

Wij worden via het lijfblad van de KNGU – Gymmagazine-  en via de mail op de 

hoogte gehouden. 

 

In 2018 viert de KNGU het 150-jarig bestaan. 

Wij waren (met 4 andere verenigingen) destijds oprichter! 

 

 

TURNSTAD 

 

Turnstad is een samenwerkingsverband van Amsterdamse turnverenigingen. 

Wij proberen de turn/gymsport zo goed mogelijk te promoten , met name binnen 
de gemeente Amsterdam. 

Turnstad werkt ook samen met de afdeling Sport van de gemeente. 

 

Wij zijn nog steeds bezig met de problematiek rond de zaalhuur en de 

weggevallen subsidie. Helaas is er weinig vordering te melden. 

Ook zijn we aan het inventariseren wat er in de gymzalen aanwezig is, en wat we 

er graag zouden hebben. 

Ook de onderwerpen werkgeverschap en werknemerschap hebben onze aandacht. 

Veel trainers geven namelijk meer uren les dan mogelijk is op een 

vrijwilligersvergoeding. En dan wordt een loondienstverband noodzakelijk. 

Ook kijken we naar de mogelijke scholingen voor trainers en welke scholingen de 

trainers graag zouden willen volgen. 
Nicole probeert de vier bijeenkomsten per jaar bij te wonen. 

Ook maakt zij deel uit van de Commissie Inrichting zalen. 
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Gemeentelijke instanties 

 

Dit jaar hebben we diverse keren contact gehad met Casper van Schelven, de 

sportconsulent van Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam. 

Hij is, tijdens de open dag, in de zaal komen kijken, ook omdat wij hem van onze 

bezwaren over de huurprijs van de zaal op de hoogte hadden gebracht. 
Hij had daar niet meteen een oplossing voor, maar hij heeft ons verzekerd dat het 

zijn aandacht heeft. 

Verder houdt hij ons op de hoogte van mogelijkheden om met andere 

sportbesturen en gemeentelijke instanties in gesprek te komen. 

 

 

Geldbronnen 

Ondanks de inspanningen die hiervoor werden geleverd, heeft de Grote Club-Actie 

ons dit jaar niets opgeleverd. Protesten en/of bezwaren van ouders om hun 

kinderen hiermee te belasten alsmede de desinteresse van potentiele lotenkopers 

zijn enkele redenen hiervoor. We zullen moeten onderzoeken of we een andere 

strategie kunnen bedenken om komend jaar beter te profiteren van de 
mogelijkheden van de Grote Club-Actie. 

De sponsorgelden die we in voorgaande jaren via DEEN konden verwerven, zijn 

ook niet meer voor ons weggelegd. De supermarktketen heeft een andere 

doelgroep gekozen voor zijn sponsoracties. 

 

Public relations 

Ook dit jaar hebben we weer advertenties in wijkbladen gezet. Maar vooral onze 

vernieuwde website heeft nieuwe (jeugd-)leden opgeleverd.  
 

Evaluatie beleidsvoornemens 2017 

- Met succes hebben we de Amstelsbrug in 2017 tweemaal digitaal (nummer 

3 en 4) aan onze leden toegestuurd. Uiteraard hebben de leden die niet over 
een e-mailadres beschikken het krantje per post ontvangen.  

- In 2017 hebben we zowel de clubkampioenschappen georganiseerd (onder 

leiding van Annemieke en Thalia) als ook de open dag (verzorgd door Luna 

en Thalia).  

- De Bronzen Balk werd dit jaar niet in december georganiseerd, maar in 

februari van 2018. 

- Helaas hebben we de mogelijkheid om op dinsdagochtend de yogalessen te 

kunnen volgen moeten stoppen. Er waren wel leden die van de avond naar 

de ochtend waren overgestapt (en dat veel plezieriger vonden dan de 

avondles), maar het heeft niet gezorgd voor nieuwe leden. 

- Het blijft moeilijk sponsorgelden te verwerven. De Grote Clubactie heeft 

niets opgeleverd omdat we niet hebben meegedaan en de jaarlijkse DEEN 
actie ging niet door, omdat de supermarket een andere doelgroep heeft 

gekozen. We blijven zoeken naar nieuwe sponsors.  

- Er zijn weer veel nieuwe jeugdleden aangemeld in 2017. 
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Beleidsvoornemens 2018 

- Zwakke afdelingen (volleybal, yoga) goed monitoren 

- Onderzoeken of een extra jeugdafdeling mogelijk is,op andere tijden en met 

een tweede leidster 

- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve Amsterdamse 

kampioenschappen) 

- Sinterklaasfeest organiseren 
- Open dag organiseren 

- Clubkampioenschappen organiseren 

- Grote Club Actie, verkoop alleen aan senioren 

- Andere sponsoren proberen te vinden 

 

 

Overzicht ledenaantallen 
Leden 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Dames 39 39 44 43 43 44 47 

Heren 23 23 28 29 32 37 39 

Meisjes 54 39 45 29 42 45 54 

Jongens 4 7 2 3 1 3 12 

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

 120 108 119 104 118 129 152 

Donateurs 32 36 35 41 42 41 38 

 152 142 154 145 160 170 190 

Ereleden 7 9 9 9 9 8 8 

Leden van 

verdienste 

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 

L. van Bruynsvoort 1942 – april 

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 
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Financieel overzicht 2017 
 

Balans Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2017 

 
Balans 01-01-2017 Balans 31-12-2017 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 
Liquide middelen:         
ING rekeninjg 1170,12   3993,27   
Zakelijke spaarrekening 23165,94   12188,10   
Borg sleutels gymzaal 300,00   300,00   
Inventaris/materiaal 226,00   1,00   
Ontvangsten:         
Contributie leden         
Contributie jeugd     2160,00   
Entreegelden         
Donaties     15,00   
KNGU contributies     300,00   
Rente         
Abonneelotto         
Advertenties 80,00   80,00   
Grote clubactie 66,00       
Zaalhuursubsidie         
Deenjeugdsponsoractie         
Donatie Schipholfonds         
PM         
Uitgaven:         
Leiding vrijwilligerverg.         
Leiding reisk-/parkeer         
Zaalhuur   3718,88     
KNGU afdracht         
Bestuurskosten         
Administratiekosten       58,27 
Portikosten   151,55     
Drukwerk/enveloppen         
Representatie         
Jaarvergadering         
Jaardiner         
Publ.: Amstelsbrug   115,20     
Publ.: Reclamekosten         
Act.: Jeugd/wedstrijden         
Act.: Volwassenen         
Act.: TC kosten         
Verzekering / KvK         
150-jarig jubileum         
Vermogen:         
Algemene reserve   20022,43   18979,10 
Reserve 150-jaar jub.   1000,00   0,00 
Nadelig saldo 2017         

TOTAAL 25008,06 25008,06 19037,37 19037,37 
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Exploitatierekening Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2017 

 
Exploitatierekening 

Omschrijving Verlies Winst 

Liquide middelen:     

ING rekeninjg     

Zakelijke spaarrekening     

Borg sleutels gymzaal     

Inventaris/materiaal 268,72   

Ontvangsten:     

Contributie leden   9585,00 

Contributie jeugd   6474,00 

Entreegelden   35,00 

Donaties   375,00 

KNGU contributies   1856,00 

Rente   22,16 

Abonneelotto   85,00 

Advertenties   155,00 

Grote clubactie   350,85 

Zaalhuursubsidie   0,00 

Deenjeugdsponsoractie   0,00 

Donatie Schipholfonds   0,00 

PM   0,00 

Uitgaven:     

Leiding vrijwilligerverg. 4291,70   

Leiding reisk-/parkeer 1437,64   

Zaalhuur 5791,02   

KNGU afdracht 2641,99   

Bestuurskosten 160,13   

Administratiekosten 240,20   

Portikosten 81,17   

Drukwerk/enveloppen 0,00   

Representatie 771,18   

Jaarvergadering 400,00   

Jaardiner 8,75   

Publ.: Amstelsbrug 1015,00   

Publ.: Reclamekosten 589,36   

Act.: Jeugd/wedstrijden 165,45   

Act.: Volwassenen 0,00   

Act.: TC kosten 777,79   

Verzekering / KvK 42,00   

150-jarig jubileum 1284,24   

Vermogen:     

Algemene reserve     

Reserve 150-jaar jub. 0,00   

Nadelig saldo 2017 0,00 1028,33 

TOTAAL 19966,34 19966,34 
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Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek Vereeniging 2017 

 

Het afgelopen jaar zagen we bij de jeugd weer veel nieuwe kinderen lid worden, 

maar er gingen ook weer veel kinderen weg bij ons. Soms wegens verhuizing, 

maar natuurlijk ook vanwege andere interesses. Toch hoor ik dat sommige 

kinderen ook gewoon veel activiteiten hebben naast Amstels zoals zwemmen, 
tennis, paardrijden. Genoeg te doen dus. De groepen worden steeds groter en 

daarom betalen we voor Thalia (die al jaren lang assisteert bij de lessen van 

Luna), cursussen en eventueel een opleiding zodat zij op den duur ook zelfstandig 

les kan geven.  

 

Een minder gunstige ontwikkeling bij de jeugd was dat er betalingsachterstanden 

ontstonden wat betreft de contributie. Het is vervelend om achteraf (soms 

maanden later) mensen te moeten herinneren aan hun verplichtingen en 

daarnaast is het ook een hoop uitzoekwerk.  

 

Bij de volwassenen was de belangrijkste gebeurtenis het vertrek van Niek 

Hartmanns. Ruim 12 jaar lang heeft hij de maandagavondgroepen geleid en we 
hebben veel van hem geleerd. 

 

De jarenlange trend van lagere ledenaantallen heeft zich ook in 2017 voortgezet. 

Zo staat de volleybalgroep van de maandagavond onder druk maar ook de 

yogagroepen. 

Een poging om de yogalessen uit te breiden naar de dinsdagochtend had geen 

succes. We kregen er niet meer leden door maar de verdeling verschoof. 

Financieel was het voor Amstels niet rendabel om het avontuur op het Europaplein 

voort te zetten. Het gevolg was wel dat we leden kwijtraakten die voorheen op de 

dinsdagavond kwamen. Nu heeft Yvonne haar eigen groep en huurt ze zelf de zaal 

op de dinsdagochtend. We zullen mensen steeds naar elkaar blijven doorverwijzen 

zodat mensen die naast yoga andere vormen van beweging willen doen bij 

Amstels terechtkunnen. Leden van Amstels die naast beweging ook nog het liefst 
overdag aan yoga doen verwijzen we door naar Yvonne.  

De best draaiende groepen zijn de maandagavond conditie en basketbaltraining en 

de conditietrainingen op de dinsdag- en woensdagavonden.  

 

Met de digitalisering van de Amstelsbrug heeft Amstels het afgelopen jaar 

honderden euros bespaard aan drukkosten en porti. 

2017 was ook het jaar waarin ons jubileumboek verscheen. We kozen ervoor om 

het jubileumboek te laten verschijnen in de vorm van een nummer van 

Amstelsbrug. Op deze wijze konden we dan weer profiteren van lage portokosten. 

Gelukkig was het geld voor deze bijzondere uitgave reeds lang vantevoren door de 

vorige penningmeester Rob Theunisse gereserveerd. 

Mijn dank gaat ook dit keer weer uit naar Rob die mij geholpen heeft de 
kolommembalans te maken. Dat is een jaarlijks terugkerende exercitie die bij een 

vereniging als Amstels nodig is om de controle over de financiën helder en 

inzichtelijk te houden. Het is altijd beter wanneer er meer mensen naar kijken. 

 

We sloten het jaar af met een verlies van ruim 1000 euro. Dat is gegeven de 

omstandigheden nog netjes. Wij betalen een hoge huur vergeleken met onze 

inkomsten. Voorlopig zie ik daar nog geen verandering in komen. Er wordt af en 
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toe tussen verenigingen en wethouders over gepraat, maar de stichting Openbaar 

Onderwijs aan de Amstel opereert als een zelfstandig bedrijf waar de overheid 

weinig over te zeggen heeft. Zo kon het gebeuren dat onze huur in 2016 bijna 

verdubbelde terwijl onze inkomsten gelijk bleven. Een onhoudbare situatie op 

termijn. Gelukkig zijn in de goede jaren onder de vorige penningmeester reserves 

opgebouwd die we nu goed kunnen gebruiken.  

 
Emiel Schäfer, penningmeester 

 

 

Verslag kascontrolecommissie 
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Begroting Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2018 

 
Begroting 2018  

Omschrijving Verlies Winst 

Ontvangsten:     

Contributie leden   9000,00 

Contributie jeugd   7500,00 

Entreegelden   35,00 

Donaties   350,00 

KNGU contributies   2400,00 

Rente   20,00 

Abonneelotto   85,00 

Advertenties   155,00 

Grote clubactie   350,00 

    0,00 

Uitgaven:     

Leiding vrijwilligerverg. 4300,00   

Leiding reisk-/parkeer 1500,00   

Zaalhuur 9000,00   

KNGU afdracht 2400,00   

Bestuurskosten 200,00   

Administratiekosten 250,00   

Portikosten 90,00   

Drukwerk/enveloppen 30,00   

Representatie 750,00   

Jaarvergadering 350,00   

Jaardiner 150,00   

Publ.: Amstelsbrug 400,00   

Publ.: Reclamekosten 500,00   

Act.: Jeugd/wedstrijden 175,00   

Act.: Volwassenen 100,00   

Act.: TC kosten 800,00   

Verzekering / KvK 45,00   

      

Nadelig saldo 2018 0,00 1145,00 

TOTAAL 21040,00 21040,00 
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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.) 

 20.45-22.00 uur Dames en heren 
recreatief volleybal 50+ 

 

    
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 
 

 

 

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 2018 

De contributies over 2018 zijn als volgt: 
Amstelscontributie:     KNGU-bondscontributie 

Leden vanaf 16 jaar per halfjaar € 100,-  per halfjaar  € 12,- 

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