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Het bestuur feliciteert Niek en Femke met de geboorte van hun 

tweede dochter, Niene. Jente is vast heel blij met haar zusje! 

 

 

 
 
 
 

CORONA nieuws 
 

In verband met de coronacrisis gaan alle lessen vanaf 13 maart t/m 6 
april niet door. 
Hiermee volgen wij het advies van regering, RIVM, NOC-NSF en de 
KNGU. 

Ook de wedstrijden van 22 maart gaan dus niet door 
 
Hoe het verder gaat is nog onduidelijk. 
 
Het bestuur 
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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 

 

101e jaargang nr. 1   maart 2020  

 
________________________________________________________ 

 

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 
Meivakantie 2020 27 april t/m 8 mei 

Tweede Pinksterdag 2020 1 juni 
Zomervakantie 2020 4 juli t/m 16 augustus 

  

 
Nieuwe jeugdleden: 

 

Zena de la Bretoniere Amelie van Husen 

Emilija Ignataviciute Isla Jorgensen 

Eda Karaahmet Sunny Nortan 

Riva Ridder Monika Zampa 

Floor Bouma  

  

Nieuwe seniorleden:  
Irene Philipsen  

  
Agenda:  

NTS recreatentoernooi 8 en 22 maart 2020 

Jaarvergadering/jaardiner 25 april 2020  

  
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 juni 2020 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

amstelsgym@gmail.com 

 

 

 

Kopij kunt u per email sturen 

naar: amstelsgym@gmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
Het is al weer zover: de jaarvergadering en het jaardiner komen 
eraan. Ik beveel beide van harte in uw aandacht aan. 
De jaarstukken en de uitnodiging vindt u elders in dit blad. 
 

In januari werd het Winterturntoernooi voor het eerst georganiseerd. 
Dit was een groot succes. Er deden 18 meisjes van Amstels mee. 
En de recreatieve rayonwedstrijden vinden dit jaar plaats op 8 en 22 
maart. Er zijn 19 meisjes van Amstels ingeschreven. 
Bijzonder is dat wij bij de finale op 22 maart mede-organisator zijn. 
Wilt u helpen? Meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij het bestuur. 
 

Naast de drie meisjes die de opleiding assistent niveau 1 reeds volgen, 
hebben we nog een jeugdlid met deze opleiding kunnen belonen voor 

haar assistentie bij de turnlessen van Luna. Zij zal hier binnenkort 
mee starten. 
 
Met de opbrengst van de GroteClubactie hebben we voor de 
jeugdafdeling een grote dikke mat en een mintrampoline kunnen 

kopen. 
Wel hebben we hiervoor vast een voorschotje genomen op de 
opbrengst van 2020. 
 
Verder zijn wij heel druk bezig met het onderwerp Veilig Sportklimaat 
en Sociale Veiligheid. U heeft hier al meer over kunnen lezen. 

Op 26 februari waren Ed en Nicole bij een voorlichtingsavond hierover, 
georganiseerd door Turnstad. Er komt heel veel bij kijken als je aan 
alle eisen/voorwaarden wilt voldoen. 

We doen ons best en kijken wat haalbaar is. Vooral de, kwetsbare, 
jeugd heeft hierbij onze aandacht. 
 
Ik hoop u op vergadering en/of diner persoonlijk te spreken. 

 
Nicole van Groeningen 
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Beste Ouders, 

 
Amstels Gymnastiek Vereeniging wil graag dat uw kinderen met 
plezier naar de gymlessen komen en zich daar ook veilig voelen. 
Wij doen ons uiterste best een veilig sportklimaat te realiseren voor al 

onze leden. 
De kinderen zijn natuurlijk een extra kwetsbare groep. 

Daarom besteden wij aan deze groep extra aandacht. 
 
Wij kunnen dit echter niet alleen en vragen dus uw hulp. 
Met name bij de uitleg over de gedragsregels (gepubliceerd in ons 
krantje, op de website en op het prikbord) kunt u helpen. 
Het zou fijn zijn als u de kinderen op hun niveau uitlegt welk gedrag 
wel/niet acceptabel is. 

 
Het gaat hierbij om eigenlijk normale zaken zoals: 

 wij gaan met respect met elkaar om 
 we schelden niet 
 we maken geen negatieve opmerkingen over anderen (niet in 

levende lijve en ook niet op sociale media) 
 we maken geen filmpjes in de kleedkamer 

 we sluiten geen kinderen uit in app–groepjes, of anderszins 
 etcetera 

Ik neem aan dat deze zaken ook op school besproken worden. 
 
In het geval er toch iets misgaat en u dit aan uw kind merkt, dan kunt 
u in alle vertrouwen contact op nemen met onze 

vertrouwenscontactpersoon, Ed van Cappellen. 
amstelsgym@gmail.com. 
 
We zouden veel meer kunnen doen. 
Bijvoorbeeld toezicht in de kleedkamer, 4-ogenbeleid etc., maar 
hiervoor hebben we veel hulp nodig. 
 

Heeft u ideeën? Neem dan contact met ons op.  

 
  

mailto:amstelsgym@gmail.com
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WINTERTURNTOERNOOI 2020 

 
Voor de eerste keer organiseerde Turnvereniging Wilskracht het 
Winterturntoernooi en Amstels deed daaraan mee met uiteindelijk 15 
meisjes uit verschillende geboortejaren en in diverse categorieen. 
Zij behaalden de volgende punten: 
 

Eline Smeding    52.1 
Cato van Vulpen   49.6 
Lena Dessens    51.7 
Fleur van Deventer   47.45 

Lucinde Kleijwegt   51.65 
Dieuwke van der Meer  47.1 

Farah Pietryga   45.6 
Cate Jeweson    48.25 
Noralie Dambrink  48.05 

Bette de Jong    51.6 
Marijn Aupers    53.7 
Lonne Rampaart   53.8 
Dessa ten Voorde   54 

Saar Aupers    52.2 
Ronja Steevens   50.6 
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WEDSTRIJDEN 8 MAART 2020 

 
Op 8 maart j.l. waren de jaarlijkse Rayonwedstrijden in Amsterdam. 
Deze wedstrijden zijn bedoeld voor kinderen die ongeveer 1 uur per 
week (recreatief) trainen. 

Er zijn acht leeftijdsniveaus en drie graden van moeilijkheid. 
Dus in principe 24 groepen. Er waren inschrijvingen in 17 van deze 

groepen. In totaal deden zo’n 90 meisjes mee. 
 
Het aantal deelneemsters per groep varieerde nogal. 
Er werd een 4-kamp geturnd op brug, balk, vloer en sprong. 
De 15 deelneemsters van Amstels (helaas waren er een paar 
ziekmeldingen) lieten mooie oefeningen zien en hadden duidelijk 
bijgeleerd sinds vorig jaar. 

 
De Amstels-dames wonnen maar liefst 7 medailles! 
Instap 1B: Babet van Mourik werd 2e 
Jeugd 1A: Marijn Aupers 1e, Lonne van Rampaart 3e, Tessel 

Stegmeijer en Bette de Jong werden 4e 
Junior A:  Dessa ten Voorde 1e en Rifka Kleyn 2e. 
 

Gefeliciteerd allen! 
 
Deze dames en ook Saar Aupers, Laura Schepers, Lucia Tijhuis en 
Hannah Kool turnen op 22 maart in de finale! 
 
Luna begeleidde de meisjes en Nicole jureerde op sprong. 

 
Nicole 
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UITSLAGEN RAYONWEDSTRIJDEN 8 MAART 

Groen (vetgedrukt) = medaille en deelname finale op 22 maart 
Geel (cursief) = deelname finale op 22 maart 
Rood (grijs) = niet aanwezig (ziekte of anderszins) 
 

    Cijfer Plaats 

2 Marijn Aupers Jeugd 1A 52,55  1 

3 Lonne Rampaart Jeugd 1A 49,90 3 

1 Bette de Jong Jeugd 1A 48,35 4 

5 Tessel StegmeijerJeugd 1A 48,35 4 

4 Hannah Kool Jeugd 1A 46,25 10 

 

6 Laura Schepers Jeugd 1B 48,15 4 

 

7 Dessa ten VoordeJunior A 49,45 1 

10 Rifka Kleijn Junior A 47,40 2 

8 Saar Aupers Junior A 45,80 4 

9 Ronja Steevens Junior A 0,00 5 

 

11 Farah Pietryga instap C 0,00 7 

 

13 Babet van Mourikinstap B 48,50 2 

12 Enna van der Veen instap B 0,00 3 

14 Fleur van Deventer instap B 0,00 3 

 

15 Lucia Tijhuis Pupil 2 B 50,85 6 

18 Liz Obertop Pupil 2 B 45,40 16 

17 Zaina Hendaoui Pupil 2 B 44,05 17 

16 Phebe Jordan Pupil 2 B 0,00 18 

 

19 Dieuwke v.d. Meerpupil 1 B 48,65 12 

21 Lucinde Kleijwegt pupil 1 B 47,95 14 

20 Cate Jewson pupil 1 B 47,50 16 
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Jubilarissen 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 
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Uitnodiging voor het jaardiner 2020 
 

Beste Amstelsvrienden, 

 

Hiermede nodigen wij u uit voor het Amstelsjaardiner. Zaterdag 25 april kijken wij 

tijdens de jaarvergadering die voorafgaat aan het diner, terug op de 

gebeurtenissen in 2019 en blikken wij ook een beetje vooruit op het komende 

jaar. 

Wij hebben dit jaar gekozen voor het ons bekende Grand Cafe De Bosbaan en 

hopen daar samen met u van het jaarlijkse diner te kunnen genieten. 

Met zorg hebben wij een menu gekozen uit de gerechten die op de kaart van De 

Bosbaan staan. 

Wij vragen u vriendelijk doch dringend om bij uw aanmelding aan te geven of u 

als hoofdgerecht vlees, vis of vegetarisch wenst.  
 

Menu: 

Tomatensoep of soep van de dag 

 

Gegrilde zalm met soja beurre blanc 

Of 

Bosbaan Kipfilet met satésaus 

Of 

Gegrilde bloemkool met camembertsaus 

 

Petit Grand dessert 

 
Voor de drankjes zullen de gasten een turflijstje ontvangen, zodat genoteerd kan 

worden wat er is gedronken. Het is de bedoeling dat eenieder dat zelf afrekent bij 

vertrek. 

 

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 25 april 2020 vanaf 20.00 uur. 

 

Waar? 

Grand Café De Bosbaan, 
Bosbaan 4, 

1182 AG  Amstelveen 

 

Hoe kom ik daar? 

Er is een goede OV verbinding. 

Als u met de auto komt: ons is verteld dat op zaterdag geen parkeergeld hoeft te 

worden betaald. 
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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. 

 

De kosten 

Voor slechts € 33,- per persoon, exclusief de drankjes, bieden wij u een prima 

driegangen menu. Dit bedrag dient uiterlijk 20 april 2020 onder vermelding van 
“jaardiner” te zijn overgemaakt op rekening NL86 INGB 0004 5102 33, t.n.v. 

Amstels G.V., H. Kuipers-Rietberghof 56, 1106 WE  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 25 april 2020 

Naam  Vlees / Vis 

* 

Adres   

Postcode/woonplaats  

Telefoonnummer  

 

Ik kom alleen / ik kom samen met * 

 

Vlees / Vis * 

 

* Doorstrepen wat niet gewenst is 

 

 

Aantal deelnemers ….. X € 33,- = € 

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

Amstels G.V., H. Kuipers-Rietberghof 56, 1106 WE  Amsterdam  

 

Als u dieetwensen heeft, graag hier aangeven: 

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

  

mailto:amstelsgym@gmail.com
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Uitnodiging en Agenda voor de jaarvergadering 2020 

 

Aan de ereleden, leden van verdienste, donateurs, 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 154ste algemene 
vergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging op 25 april 2020 in een zaal 

van Grand Café De Bosbaan. 

Aanvang: 18.00 uur.  

Na sluiting van de vergadering volgt een borrel en daarna het jaardiner. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen van de 153ste jaarvergadering op 13 april 2019 

4. Secretarieel jaarverslag 2019 

5. Financiën 2019 

a. Financieel verslag penningmeester 
b. Verslag kascontrolecommissie 

6. Verkiezing bestuur 

Voorzitter    Nicole van Groeningen 

Penningmeester   vacature, Evert Isken a.i. 

Secretaris    Shirley van Velthoven 

Lid van Bestuur (TC)  vacature 

Lid van Bestuur (Materiaal) Evert Isken 

Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het 

bestuur. Het bestuur draagt Ed van Cappellen voor als bestuurslid algemene 

zaken. 

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 – Shirley van Velthoven 

c. Redactiecommissie – Nicole van Groeningen, Bas Auer, Shirley van 

Velthoven  

d. Materiaalcommissaris – Evert Isken 

e. PR commissie 

10. Beleid 2020 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  

Na afsluiting volgt een borrel en het jaarlijks diner. 

 

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid en verwelkomt u graag op 25 april 2020. 
 

Shirley van Velthoven 

Secretaris 
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Amstels Gymnastiek-Vereeniging 

 
Opgericht 24 februari 1866. 
 

Aangesloten bij de KNGU. 

ING rekeningnummer: 
IBAN: NL86 INGB 0004 5102 33. 

Internet: www.amstelsgym.nl 
E-mail: amstelsgym@gmail.com 

Facebook: Amstels Turnen 
 
Sinds 1966 in het bezit van de Koninklijke Erepenning 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531363. 

 
Voorzitter: 

Nicole van Groeningen 

Zoomstraat 18 – II 
1078 XJ  Amsterdam 

Tel. 020-6622445 (nà 19.00 uur) 

Secretaris: 

Shirley van Velthoven 

Diezestraat 14 hs 
1078 JP  Amsterdam 

Tel. 06-2013 1064 

Penningmeester: 

Evert Isken (tijdelijk) 

H. Kuipers-Rietberghof 56 
1106 WE  Amsterdam  

 

 

Notulen van de 153e jaarvergadering van Amstels Gymnastiek-Vereeniging. 

Datum  : 13 april 2019 

Plaats  : Grand Café De Bosbaan in Amsterdam 
Aanwezig  : 8 leden (inclusief 4 bestuursleden) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 18.00 uur: 

 

Dames en Heren, 

Welkom op deze jaarvergadering. 

Fijn dat u met het bestuur van gedachten wilt wisselen over het wel en wee van 

Amstels. 

De belangrijkste zaken heeft u in het krantje kunnen lezen. 

Het verenigingsleven is minder populair dan in het verleden. Toch verkiezen veel 

mensen een vereniging boven de onpersoonlijke sportschool met harde muziek, 
flitsende pakjes, spiegels en dikke spierbundels met tatoeages. Helaas hebben 

veel gymverenigingen het moeilijk. 

In Amsterdam hebben veel verenigingen vergelijkbare problemen als Amstels: te 

hoge zaalhuur, teruglopende ledenaantallen bij de senioren (meestal loopt de 

jeugdafdeling goed), moeite bij het vinden van leiding, bestuursleden en jury. 

Sinds kort wordt het bestuur van het rayon Amsterdam van de KNGU gevormd 

door een aantal enthousiaste en daadkrachtige jongedames. Zij zoeken naar 

wegen om deze problemen op te lossen. 

Zij zijn gestart met een inventarisatie van zaken waar de verenigingen tegenaan 

lopen en waar de verschillende verenigingen behoefte aan hebben. 

Het klinkt veelbelovend. Ik hoop u in één van de volgende krantjes meer te 

kunnen vertellen. 

 
Dan nu naar de vergadering van vandaag. 

Ik wil graag starten met enige momenten van stilte voor onze overledenen : Joke 

van Cappellen, Bert Eker en Harry Blijboom. 

 

Na een moment stilte om de overledenen te gedenken wordt de vergadering voor 

geopend verklaard. 

  

http://www.amstelsgym.nl/
mailto:amstelsgym@gmail.com
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Ingekomen stukken/mededelingen 

 Er zijn afmeldingen voor deze jaarvergadering ontvangen van:  

o Suus en Dick de Groot, Elly Zijl, André en Cor Kulkens, Marijke Pool, 

Caya Renardus, Greetje Verschure, An Menning, Frans Stemmerik, 

Lianne de Koster, Peter van Nieuwkerk 

 Ingekomen post:  
o Veel reclame drukwerk 

o Uitnodigingen voor netwerkborrels georganiseerd door gemeentelijke  

(sport-)afdelingen 

o Correspondentie van Turnstad 

o Correspondentie van de KNGU 

  

Notulen van de 152ste jaarvergadering op 21 april 2018 

Zonder verdere opmerkingen en met dank aan de notulist (Shirley) worden de 

notulen goedgekeurd. 

 

 

 
Secretarieel jaarverslag 2018 

- Op pagina 22 over opleiding tot jeugdassistent: nu Thalia weg is, is er een 

aantal meisjes dat Luna assisteert bij de lessen van de jongere leden. Als zij 

dat willen en als hun ouders dat goedkeuren, willen wij aanbieden een 

opleiding via de KNGU te volgen tot assistent leider. 

- Bas Auer wil graag weten hoe het zit met Anton Stoter, de buurtsportcoach. 

Nicole legt uit dat hij geen uitvoerende taken binnen de vereniging heeft, 

maar via zijn netwerk op diverse gebieden ondersteuning kan bieden, 

bijvoorbeeld bij het werven van leden en het zoeken naar een 

penningmeester. 

- Christina Theunisse vraagt waarom de loten van de Grote Club Actie niet 

meer door de jeugd worden verkocht. Nicole en Evert leggen uit dat ouders 

bezwaar maakten dat hun kinderen langs de deuren moesten gaan. Nu 
worden de loten alleen aan de seniorenleden verkocht en vooral Ed van 

Cappellen levert hierin een grote bijdrage. Bij andere clubs worden juist de 

jeugdleden met groot succes ingezet, maar bij Amstels is dat helaas niet het 

geval. 

- Rob Theunisse vraagt hoe het zit met het aantal donateurs zoals vermeld op 

pagina 23. Dat kunnen er geen 3 zijn zoals dat er staat. Deze vraag is ook 

schriftelijk gesteld door Suus de Groot. Evert legt uit dat wij slechts van drie 

donateurs een donatie hebben ontvangen. Rob geeft aan dat het bestuur 

ook actief brieven moet versturen met het verzoek om te doneren, hetgeen 

door omstandigheden niet is gebeurd. Het bestuur zegt toe alle donateurs 

binnenkort hierover een brief per post te sturen. 

Het aantal op het overzicht zal worden vervangen door 32. 
- Suus de Groot merkt op dat ‘donateurs’ zijn vergeten in de aanhef van de 

uitnodiging voor deze jaarvergadering en het jaardiner. De secretaris zal dit 

aanpassen. 

Het secretarieel jaarverslag wordt met applaus goedgekeurd, met dank aan 

Shirley voor het opstellen hiervan. 
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Financiën 2018 

a. Financieel verslag penningmeester 

 In de balans staat de zaalhuur nog open, omdat er nog geen factuur 

ontvangen is. 

 Winst & Verliesrekening: De contributies van de leden zijn nog niet 

allemaal binnen. Bij de jeugdleden verlopen de betalingen iets beter. 
Evert heeft heel veel inspanningen moeten leveren om de contributies 

te innen, maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Onder applaus wordt het financieel verslag goedgekeurd met dank aan Evert. 

b. Verslag kascontrolecommissie 

Ed van Cappellen en Peter van Nieuwkerk worden bedankt voor hun 

controlewerkzaamheden in de kascontrolecommissie  

Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

Aan de (tijdelijke) penningmeester, Evert Isken, wordt decharge verleend voor de 

door hem gevoerde financiële administratie. 

 

Bestuur 
Voor we dit agendapunt behandelen wil de voorzitter, Nicole, graag een paar 

dingen zeggen. 

 

U leest regelmatig in het krantje dat ik namens Amstels hier ben geweest of daar, 

of dat ik weer gejureerd heb. Het vertegenwoordigen van Amstels naar buiten toe 

hoort bij mijn taken als voorzitter en vaak is daar iets over te vertellen. 

 

U leest maar zelden iets over mijn medebestuursleden en daar voel ik mij wat 

ongemakkelijk over. 

Want ook zij doen heel veel voor Amstels. Alleen is hun bijdrage minder zichtbaar. 

Daarom wil ik daar nu even aandacht aan besteden. 

 

Shirley is secretaris, en behandelt daarom alle post. Veel post kan direct naar het 
archief; andere post wordt door ons op bestuursvergaderingen besproken en 

daarna door Shirley verwerkt. 

Maar Shirley ontvangt ook heel veel verzoeken om informatie over Amstels van 

potentiële leden.  Al deze verzoeken beantwoordt zij uitermate vriendelijk, 

uitgebreid en precies. Steeds vaker ook in het Engels. En de mensen willen vaak 

heel veel weten. 

Het afgelopen jaar heeft zij uitgezocht hoe het werkt als mensen willen sporten 

met gebruik van hun Stadspas of via het Jeugdsportfonds. Veel werk, want dit zijn 

ambtelijke instanties. 

Ook houdt zij de website bij en verzorgt zij de lay-out van het krantje. 

En dan maakt zij natuurlijk ook alle notulen van vergaderingen en het secretarieel 

jaarverslag. 
 

Emiel is penningmeester en Evert was de laatste maanden waarnemend 

penningmeester. 

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging. 

In de eerste plaats betaalt hij alle rekeningen (zaalhuur, leiders, en nog wat 

andere zaken). 
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Maar om te kunnen betalen moet er ook geld binnen komen: de contributies en de 

donaties. 

Dit klinkt gemakkelijker dan het is. 

Alle leden ontvangen 2 maal per jaar het verzoek hun contributie te betalen. 

Dat is één ding. Maar vervolgens moet de penningmeester in de gaten houden of 

iedereen ook daadwerkelijk betaalt. Dat is een heel andere zaak. 

Vooral bij de jeugd is dit vaak erg chaotisch. Ouders hebben bijvoorbeeld een 
andere naam dan het kind. 

En niet iedereen betaalt even vlot. Er moeten dan herinneringen verstuurd 

worden. En soms moeten mensen daarna nog weer gebeld worden. 

En dan is er aan het einde van het jaar het opstellen van de jaarstukken. 

 

Er is ook nog een activiteit die secretaris en penningmeester samen verrichten. 

Het up-to-date houden van de ledenlijst. 

Soms ingewikkelder dan je zou denken, omdat mensen vergeten op te zeggen, 

omdat kinderen afzeggen en toch weer lid worden. 

En de ledenlijst is de basis voor het sturen van de contributiebrieven en voor het 

doorgeven van het ledenbestand aan de KNGU. 

 
En dan heb ik nog niet genoemd dat Evert de contacten met de school 

onderhoudt, onder andere aan de orde komen de schoonmaakperikelen (de 

schoonmaakster komt regelmatig meer dan een uur te vroeg)/onderhoud/de bel 

en dat Shirley en Evert samen vergadering en diner geregeld hebben. 

 

Daarom vraag ik nu een daverend applaus voor mijn medebestuurders. 

 

Verkiezing bestuur 

 Voorzitter    : Nicole van Groeningen 

 Penningmeester   : vacature 

 Secretaris    : Shirley van Velthoven 

 Lid van Bestuur (TC)  : vacature 

 Lid van Bestuur (Internet) : Evert Isken 
 

Emiel heeft aangegeven niet langer als penningmeester te willen fungeren. Evert 

heeft tijdelijk zijn werkzaamheden overgenomen. 

Helaas heeft zich nog niemand voor deze functie aangemeld. Daarom zullen wij de 

ouders van de jeugdleden een brief sturen om te vragen of er interesse is het 

penningmeesterschap op zich te nemen of dat zij misschien iemand kennen die 

dat zou willen doen. Totdat er een nieuwe penningmeester is gevonden heeft 

Evert zich bereid verklaard deze taken op zich te nemen. 

Wij vragen toestemming om een nieuwe penningmeester te mogen verwelkomen. 

We hebben Emiel aangeboden lid van het bestuur te blijven (lid zonder functie), 

zodat hij met ons kan blijven meedenken en eventueel hand- en spandiensten 

verlenen. Emiel zal zich hierover nog beraden. 
De andere 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. 

 

Decharge en re-installatie van het bestuur 

Onder applaus wordt decharge verleend aan alle bestuursleden en worden zij 

opnieuw geïnstalleerd voor de komende periode. 
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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: 

Lianne de Koster 

Caya Renardus 

Luna Hedges. 
 

Luna is nu 10 jaar leidster van Amstels. Zij ontvangt tijdens het jaardiner een 

boeket en zal tijdens de open dag nogmaals gehuldigd worden. 

 

Verkiezing overige commissies/functionarissen 

a. Kascontrolecommissie 

o In de kascontrolecommissie worden gekozen Bas Auer en Rob 

Theunisse. Ed van Cappellen meldt zich aan als reserve. 

b. Ledenadministratie/digimembers 

o Shirley van Velthoven houdt het ledenbestand op DigiMembers bij. 

c. Redactiecommissie 

o De redactiecommissie zal komend jaar bestaan uit Nicole van 
Groeningen, Bas Auer en Shirley van Velthoven.  

d. Materiaalcommissaris 

o Evert Isken neemt wederom deze taak op zich. Samen met Ed van 

Cappellen zullen de kasten worden opgeruimd! 

e. PR-commissie 

o PR-zaken blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

bestuur. Anton Stoter (als buurtsportcoach) zal hierbij (tijdelijk) 

ondersteuning geven, maar wie ideeën heeft, wordt van harte 

uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen. 

 

Beleid 2019 

 De Bronzen Balk, die in februari gepland stond, is door een beslissing van de 

KNGU niet doorgegaan. 
 Aan de recreatieve Amsterdamse kampioenschappen hebben 22 

Amstelsmeisjes deelgenomen, waarvan 5 de finale hebben gehaald. 

 De zoektocht naar een eventuele extra jeugdleidster zal ook via het rayon 

Amsterdam en via Turnstad kunnen lopen. 

De beleidsplannen voor 2019 worden goedgekeurd. 

 

Begroting 2019 

- De vergadering vindt het bedrag voor de jaarvergadering en het jaardiner 

nogal aan de hoge kant. Het bestuur zal zich daarover buigen. Evert meldt 

wel dat de drankjes van vorig jaardiner helaas niet allemaal zijn 

doorberekend aan de aanwezigen. Het bestuur hoopt het dit jaar beter te 

regelen. 
- Het bestuur zal zich ervoor inzetten om het bedrag aan donaties te 

verhogen door de donateurs een brief te sturen met het verzoek de 

vereniging te steunen. Amstels kan niet zonder de trouwe donateurs. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

Rondvraag 

- Ed van Cappellen biedt zich aan in te vallen bij ziekte van Caya Renardus. 
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- Bas Auer heeft nog vragen over de zaalhuur. Is er iets te doen aan de 

hoogte. Het bestuur moet helaas toegeven dat alles is geprobeerd bij de 

verhuurder, maar dat de prijzen voor de zaalhuur vastliggen. 

- Rob en Christina Theunisse merken op dat de kasten een rommeltje zijn en 

dat er geen inschrijfformulieren voor nieuwe leden liggen. Ed van Cappellen 

biedt aan om de kasten op te ruimen. De secretaris meldt dat Lianne de 

Koster en Luna Hedges over de inschrijfformulieren beschikken. 
- Christina Theunisse wil nog weten waarom alle leden verplicht lid zijn van de 

KNGU. De voorzitter antwoordt dat het lidmaatschap van de KNGU 

samenhangt met de verzekering van de leden en ook met de muziek die 

wordt gebruikt bij de jeugd (open dagen, clubkampioenschappen), waarvoor 

wij anders moeten afdragen aan BUMA/Stemra. 

- De secretaris meldt nog dat zij bezig is met de aanmelding bij de 

organisaties van de Stadspas en het Jeugd Sport Fonds. 

- De vergadering maakt zich zorgen over het aantal aanwezigen bij de 

jaarvergadering en het jaardiner. Moeten we dit in de toekomst nog wel 

combineren? Is het misschien goedkoper om de jaarvergadering in 

sporthallen Zuid of in sporthal De Pijp te organiseren en het jaardiner in een 

wat kleinere gelegenheid. Christina Theunisse stelt voor er nu nog geen 
besluit over te nemen, maar misschien moeten we erop terugkomen als 

nieuwe leden zich bij de vereniging hebben aangesloten.  Voor volgend jaar 

handhaven we de huidige vorm. 

 

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 – Secretarieel Jaarverslag 2019 

 

Inleiding 

 

In 2019 heeft het bestuur weer heel wat werk verricht. Dat is vooral 

vermeldenswaard, omdat we nog steeds geen voltallig bestuur hebben. We zijn 

nog steeds op zoek naar mede-bestuursleden en vooral naar een penningmeester. 
Al onze pogingen om hiervoor mensen te werven hebben 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 jaarlijkse rayonwedstrijden, de open dag, onderlinge kampioenschappen, 

Sinterklaas en de Bronzen Balk 

- De jaarvergadering en het jaarlijkse diner 

- De Grote Club Actie 

- Een veilig sportklimaat 

- Opleiding van assistent niveau 1 van drie (inmiddels 4) meisjes van de 

jeugdafdeling 

- Een onderzoek van de belastingdienst of wij wel/niet aangifteplichtig zijn. 
- Vier edities van de Amstelsbrug, die dit jaar 100 jaar bestond!  

- Vijf 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 2019 weer hebben 

ingezet voor Amstels en daarmee een steentje hebben bijgedragen aan het 

voortbestaan van de vereniging! 
 

 

Ledenaantallen per afdeling per 31.12.2019 
Afdeling Dag + - 2019 2018 2017 2016 

Conditie H Maandag  3 9 12 12 12 

Volleybal D/H Maandag   - - 6 8 

Yoga D/H Dinsdag  3 4 7 18 21 

Conditie D Dinsdag  4 10 14 14 13 

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

Gymnastiek M/J Woensdag  8 66 74 58 43 

Niet actief    9 9   

        

Totaal   18 108 126 120 108 
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Bestuur 
Het bestuur bestond vanaf 13 april 2019 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 2019 deel uit van de technische commissie 

 Lianne de Koster  

 Luna Hedges  

 Caya Renardus 
 

Redactie Amstelsbrug 

De redactie van de Amstelsbrug bestond in 2019 uit 

 Nicole van Groeningen 

 Bas Auer 

 Shirley van Velthoven 

 

Materiaal commissaris 

Onze materiaal commissaris was Evert Isken 

 

Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie 2019 bestond uit Bas Auer en Rob Theunisse. 

 
 

JUBILARISSEN 2019 

 

De volgende leden hadden een jubileum in 2019 

 

Naam Aantal jaren lid 

Irene Konings 5 

Laetitia Heijmerink 5 

Ans Verlaat-Mollee 5 

Luna Hedges 10 

Jeanny Koster 15 

Liesbeth van Schie 20 

Walter Ostendorf 20 

Frank Drees 25 

Andre Kulkens 25 

Bart Terlingen 25 

Lody de Groot 35 

Harry Blijboom 45 

Marga Gordon-Hörchner 55 

  

Jeugdleden  

Insaf El Hani 5 
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Overleden 

- Harry Blijboom begin 2019 

- Marijke Pool-Lohmann – april 2019 

- Pim Jonkers – juni 2019 

- Patrick Theunisse – oktober 2019 
 

 
2019 in vogelvlucht 

- De jaarlijkse rayonwedstrijden, die in maart plaatsvonden, waren zeer 

succesvol voor onze meisjes, met finaleplaatsen en medailles. 

- Ook de Open dag, waarbij ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden 

aanwezig konden zijn, was een feest voor de aanwezigen. 

- De onderlinge kampioenschappen voor groep 2 en 3 lieten de vorderingen 

zien die de meisjes en jongens dit jaar weer hebben gemaakt. 

- Het Sinterklaasfeest was weer een plezierige bijeenkomst. 

- De Bronzen Balk leverde weer een aantal medailles op voor de 

Amstelsmeisjes. 

- De jaarvergadering en het jaarlijkse diner: Helaas waren er voor beide 

bijeenkomsten weinig deelnemers aanwezig. Deels omdat wij een geschikte 
datum naar voren moesten halen in verband met allerlei feestdagen na 13 

april (Pasen, koningsdag, herdenkingsdag) en daardoor ook te laat waren 

met het versturen van de uitnodiging en deels omdat veel trouwe bezoekers 

net op deze dag andere afspraken hadden. En daarbij hadden wij ook van 

een aantal donateurs een foutief/oud e-mail-adres. 

- De Grote Club Actie: 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! 

- We hebben veel aandacht en tijd besteed aan een veilig sportklimaat en het 

tegengaan van ongewenst gedrag. Daarvoor is een vertrouwenspersoon 

aangesteld: Ed van Cappellen. Hij heeft hiervoor een speciale cursus 

gevolgd. 
- 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. Inmiddels hebben wij ook een vierde meisje (Saar) hiervoor 

ingeschreven. 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! En met dit 

diploma kunnen zij doorstromen naar vervolgcursussen en hogere diploma’s. 

- Wij moesten tijd steken in een onderzoek van de belastingdienst of wij 

wel/niet aangifteplichtig zijn. 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 
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vrijstelling. Het spreekt voor zich dat wij zeer tevreden zijn met deze 

conclusie. 

- In 2019 verschenen vier edities van de Amstelsbrug, die dit jaar 100 jaar 

bestond!  

- Het bestuur kwam dit jaar, naast de jaarvergadering, vijf keer bijeen.  

 

De Amstelsbrug 
Ons verenigingsblad verscheen in 2019 zoals gebruikelijk vier keer. 

 

Turnstad 
De bijeenkomsten van Turnstad werden bijgewoond door Nicole van Groeningen. 

Zij werd daar eenmaal bij ondersteund door Ed van Cappellen. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: 

- 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. 
  

KNGU 

Zowel het Rayon Mid-West van de KNGU als Turnstad zijn aan het inventariseren 

waar bij de verschillende verenigingen knelpunten liggen en of er ook meer 

verenigingen tegen dezelfde knelpunten aanlopen (leiding, bestuursleden, jury, 

zaalhuur). 

Gekeken gaat worden of door meer samenwerking een aantal problemen opgelost 

kan worden. Hiervoor vulden Shirley en Nicole vragenlijsten in.  

 

Gemeentelijke instanties 

Anton Stoter, werkzaam als buurtsportcoach bij Team Sportservice Amsterdam, in 

dienst voor de gemeente, heeft zich twee perioden ingezet om samen met het 
bestuur plannen en visie uit te werken. Hij heeft meegedacht over de 

mogelijkheden om (senioren-)leden, vrijwilligers en fondsen te werven en ook te 

onderzoeken hoe wij nieuwe bestuursleden in het algemeen en een nieuwe 

penningmeester in het bijzonder zouden kunnen vinden. Inmiddels heeft hij zijn 

activiteiten voor Amstels, volgens plan, beeindigd. Wij hebben hem bedankt voor 

zijn inzet, betrokkenheid en bijdragen aan de vereniging. 

 

Geldbronnen 

Dankzij de inspanningen van Ed van Cappellen heeft Amstels met succes dit jaar 

aan de Grote Club Actie meegedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat naast de 

seniorenafdeling ook via de jeugdafdeling een aanzienlijk aantal loten is verkocht. 

Ook heeft Ed als vanouds veel loten in Zaandam kunnen verkopen. Opbrengst in 
totaal € 1.820,-. 
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Public relations 

Vanwege de financiele positie hebben we dit jaar geen actief advertentiebeleid 

gevoerd. Nieuwe jeugdleden meldden zich vooral aan via de website of door 

mond-tot-mondreclame.  

 

Evaluatie beleidsvoornemens 2019 
- Onderzoeken of onze oudste jeugdleden geïnteresseerd zijn in een KNGU 

opleiding tot jeugdassistent van de leiding. 

o Inmiddels volgen drie meisjes de opleiding assistent niveau 1 en in 

2020 komt daar nog een meisje bij. 

- Deelnemen aan jeugdwedstrijden (Bronzen Balk, recreatieve Amsterdamse 

kampioenschappen) 

o De Bronzen Balk werd op 15 december georganiseerd. Voor Amstels 

deden 28 meisjes van Amstels mee. 

o Aan de recreatieve wedstrijden van het rayon Amsterdam hebben 22 

Amstelsmeisjes deelgenomen 

- Het Sinterklaasfeest werd tot plezier van alle jeugdleden gevierd op 27 

november.  
- Op 26 juni was de Open Dag voor de jeugd, de traditionele afsluiting van het 

seizoen. Alle drie de jeugdgroepen hadden onder leiding van Luna een 

demonstratie voor hun ouders georganiseerd. 

- De Clubkampioenschappen (onderlinge wedstrijden) hebben we onder 

leiding van Luna Hedges op 13 februari georganiseerd voor de groepen 2 en 

3. Het werd een groot succes! 

- Voor de Grote Club Actie hebben we dit jaar ook loten via de jeugd verkocht. 

Opbrengst € 1.820,-. 

- Andere sponsoren hebben we helaas ook in 2019 niet kunnen werven. 

 

Beleidsvoornemens 2020 

- De vacatures in het bestuur vervullen 

- Leden werven voor de seniorenafdelingen en vooral de yoga-afdeling 
uitbreiden. 

- Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het grote aantal jeugdleden in 

kleinere groepen te verdelen. 

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

Dames 26 30 39 39 44 43 43 44 47 

Heren 16 22 23 23 28 29 32 37 39 

Meisjes 63 70 54 39 45 29 42 45 54 

Jongens 3 4 4 7 2 3 1 3 12 

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

 108 126 120 108 119 104 118 129 152 

Donateurs 32 3 32 36 35 41 42 41 38 

  129 152 142 154 145 160 170 190 

Ereleden 7 7 7 9 9 9 9 8 8 

Leden van 

verdienste 

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 

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 

 

 
 

 

Shirley van Velthoven 

Secretaris 
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Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek-Vereeniging 2018 
Balans 

Balans Amstels Gymnastiek Vereeniging 2019 2019,00 
   

 
Balans 31-12-2018 Balans 31-12-2019 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit 

Liquide middelen:         

ING rekeninjg 6069,00   8886,00   

Zakelijke spaarrekening 9188,00   9193,00   

Borg sleutels gymzaal 300,00   300,00   

Inventaris/materiaal 1,00   1,00   

Vorderingen:         

Contributie leden 900,00   200,00 200,00 

Contributie jeugd 1306,00 131,00 456,00   

Entreegelden         

Donaties         

KNGU contributies 329,00 20,00 93,00 27,00 

Rente 22,00   5,00   

Abonneelotto 11,00       

Advertenties         

Grote clubactie     218,00   

Zaalhuursubsidie         

PM         

Schulden:         

Leiding vrijwilligerverg.       283,00 

Leiding reisk-/parkeer       97,00 

Zaalhuur   4000,00     

KNGU afdracht   139,00     

Bestuurskosten         

Administratiekosten   58,00   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   13778,00   18701,00 

          

TOTAAL 18126,00 18126,00 19352,00 19352,00 
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Winst & Verliesrekening 

Amstels GV 2019 
   

 
        Exploitatierekening 

  Omschrijving Verlies Winst 

  Liquide middelen:     

  ING rekeninjg   8886,00 

  Zakelijke spaarrekening   9193,00 

  Borg sleutels gymzaal   300,00 

  
Inventaris/materiaal   187,00 Begroting 2019 

Ontvangsten:     

  Contributie leden   7300,00 

 
6.500,00  

Contributie jeugd   10319,00 

 
9.500,00  

Entreegelden   0,00 

 
100,00  

Donaties   575,00 

 
100,00  

KNGU contributies   2655,00 

 
2.500,00  

Rente   5,00 

 
20,00  

Abonneelotto   203,00 

 
50,00  

Advertenties   100,00 

 
100,00  

Grote clubactie   2190,00 

 
350,00  

bijdragen jaardiner   322,00 

        

  Uitgaven:     

  Leiding vrijwilligerverg. 2828,00   3.500,00  
 Leiding reisk-/parkeer 790,00   400,00  
 Zaalhuur 9585,00   9.000,00  
 KNGU afdracht 3294,00   2.500,00  
 Bestuurskosten 92,00   400,00  
 Administratiekosten 465,00   350,00  
 Portikosten 30,00   90,00  
 Drukwerk/enveloppen 73,00   40,00  
 Representatie 165,00   250,00  
 Jaarvergadering + Diner 705,00   1.200,00  
 Grote Clubactie 574,00   0,00  
 Reclamekosten     100,00  
 Publ.: Amstelsbrug 172,00   250,00  
 Inventaris 187,00   0,00  
 Act.: Jeugd/wedstrijden 972,00   800,00  
 Act.: TC kosten 666,00   1.000,00  
 Verzekering / KvK 76,00   45,00  
 Voordelig saldo 2995,00   

 
705,00  

TOTAAL 23669,00 23669,00 19.925,00  19.925,00  
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Begroting Amstels GV  

2020 
 

  
    

 
Omschrijving Verlies Winst 

 
Ontvangsten:     

 
Contributie leden   6500,00 

 
Contributie jeugd   10000,00 

 
Donaties   500,00 

 
KNGU contributies   2500,00 

 
Rente   5,00 

 
Abonneelotto   0,00 

 
Advertenties   100,00 

 
Grote clubactie   1500,00 

 
      

 
Uitgaven:     

 
Leiding vrijwilligerverg. 3000,00   

 
Leiding reisk-/parkeer 800,00   

 
Zaalhuur 7000,00   

 
KNGU afdracht 3400,00   

 
Bestuurskosten 500,00   

 
Administratiekosten 500,00   

 
Portikosten 200,00   

 
Drukwerk/enveloppen 100,00   

 
Representatie 200,00   

 
Jaarvergadering 500,00   

 
Jaardiner 0,00   

 
Publ.: Amstelsbrug 250,00   

 
Publ.: Reclamekosten 100,00   

 
Act.: Jeugd/wedstrijden 1000,00   

 
Act.: Volwassenen 0,00   

 
Act.: TC kosten 700,00   

 
Verzekering / KvK 100,00   

 
      

 
Voordelig saldo 2755,00   

 
TOTAAL 21105,00 21105,00 
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Financieel Jaarverslag Amstels Gymnastiek Vereeniging 2019 

 
Ik ben blij dat ik als waarnemend penningmeester van Amstels GV een 

veel positiever geluid kan laten horen dan vorig jaar. 
De administratie is op orde en het financiële plaatje laat zelfs een 

positief resultaat zien.  
 
De inning van de contributiegelden, vooral van de jeugdleden, is nog 
steeds een bron van ergernis.  
De Grote Clubactie is voor onze vereniging een groot succes 
geworden, dank zij de inspanningen van Ed van Cappellen. 
De opbrengst van die actie zal besteed worden aan gymtoestellen voor 

onze jeugdleden die verreweg het grootste aandeel in onze vereniging 
hebben. 
Verder zullen volgend jaar de contributies iets verhoogd worden 
doordat de bijdrage aan de KNGU dat van ons vraagt. 
 
Eind oktober ontvingen wij, tot onze schrik, van de belastingdienst een 
brief met het bericht dat zij wilden controleren of wij nog steeds niet 

belasting-plichtig waren. 
Om dit te controleren moesten wij een formulier invullen met 
betrekking tot het boekjaar 2018. 
De uitslag bleek niet al te lang op zich te laten wachten en 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 loonheffingen en de vennootschapsbelasting. Ten aanzien van 
de omzet-belasting valt uw organisatie voor alsnog onder de 
vrijstelling.”  
Een pak van ons hart! 
 
De inkomsten van de Lotto zijn december dit jaar voor het laatst, 
wegens beëindiging provisieregeling, met een verhoogde bijdrage, 

ontvangen. 

 
Evert Isken 

Bestuurslid Amstels GV 
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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 1-1-2020): 

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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