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VERENIGING
DE VRIENDSCHAP
JAARSTUKKEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
16 MAART 2013 om 14.30 uur

Let op ! Bevat Oproep voor ALV

Aan:

Afz:
Vereniging De Vriendschap
Secretariaat:
Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Dhr Tan King-Han
Secretaris: Mw. Elly Ang
Penningmeester: Mw. Kiem Sian Tan
Commissaris: Mw. Lian Lim, nieuwsbrief

OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES
Sectie Vrijdag Bridge

dhr. Tan Djoen Swan

Maandag Bridge

dhr. Lionel Tan

Sectie Mahyong

mevr. Grace Halim

Sectie TaiJi/QiGong

mevr. Hilly Sie
mevr. Sally Tee

Sectie Biljart

dhr. John Jacobs

Sectie Line dancing

mevr. Kien Lo

Bibliotheek

dhr. Kiong Hoo Djie

Cateringcommissie

mevr. Elly Ang
mevr. Liani Wullur

Clubmiddagen

mevr. Sally Tee

Commissie Golf

mevr. Kiem Sian Tan

Commissie Reizen

dhr. Roy Ho Ten Soeng

Evenementen

mevr. Hing Teng

Website

mevr. Juul Nitisusanta

Redactiecommissie

mevr. Lian Lim
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Tel. 035 – 623 8840
E-mail: d.s.tan@xmsnet.nl
Tel. 020-4535592
E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl
Tel. 0297 – 564 477
E-mail: g.halim@telfort.nl
Tel. 020 – 645 8398
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
Tel. 020 – 6900306
E-mail: jejacobs@online.nl
Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur)
E-mail swankiensie@hotmail.com
Tel. 020-3317382
E-mail: k.djie2@kpnmail.nl
Tel. 020 – 441 7566
E-mail: elly.ang@casema.nl
Tel. 020 – 640 0415
E-mail: liani.wullur@gmail.com
Tel. 020-6194823
E-mail: sallyteehols@hotmail.com
Tel. 020 - 3377554
E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com
Tel. 0228 – 544 572
E-mail: hotensoeng@multiweb.nl
Tel. 020 – 641 3859
E-mail: hhteng@telfort.nl
Tel. 033-2536426/06-47774560
E-mail: juul@omnisys.nl
E-mail: lianlim@kpnmail.nl

OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging DE VRIENDSCHAP
d.d. 16 maart 2013
om 14.30 uur

Geachte leden,
Met genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum:

zaterdag 16 maart 2013

Tijd:

14.30 uur

Plaats:

Tuinzaal Patrimonium
Patriaplein 1, 1182 CW Amstelveen

Indien u verhinderd bent om de ALV persoonlijk bij te wonen, kunt u
via een machtiging (zie verderop in deze nieuwsbrief) uw stem laten
uitbrengen door een ander lid van de vereniging.
AANVULLEND PROGRAMMA NA DE ALV
BRAINSTORMSESSIE: TOEKOMST DE VRIENDSCHAP
- wat willen we ?
- hoe denken we dit te bereiken ?
- hoe kunnen we een steentje bijdragen ?
HIERNA GEZELLIG GEZAMENLIJK NUTTIGEN VAN DE MAALTIJD IN
DE TUINZAAL
Maaltijd: Nasi Berkat voor Euro 9,-- per portie
Gelieve op te geven: blijven eten of maaltijd naar huis meenemen,
tot uiterlijk 11 maart opgeven bij Elly Ang(020-4417566) elly.ang@casema.nl of Susan Tjin (020-6958322).
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV)
DATUM: 16 MAART 2013 – AANVANG: 14.30 UUR

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de agenda
4. Notulen ALV 17 maart 2012
5. Algemeen jaarverslag 2012 van de secretaris (+ terugblik en overzicht
activiteiten) en secties
6. Financieel jaarverslag 2012 penningmeester
7. Verslag 2012 van de Kascommissie
8. Goedkeuring van de jaarstukken 2012 en decharge van het bestuur
9. Vaststellen begroting 2013 en contributie 2013
10.Benoeming kascommissie voor 2013
11.Samenstelling en herbenoeming bestuur
12.Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
13.Sluiting

Tan King-Han, voorzitter
Elly Ang, secretaris

4

(concept) VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING DE
VRIENDSCHAP dd. 17 maart 2012 om 14.15u.
Plaats:
Bestuur aanwezig:

Tuinzaal Patrimonium Amstelveen
voorzitter de heer Tan King-Han
secretaris mevrouw Ang Elly
penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian
Notulist:
mevrouw Sally Tee
==================================================
1.
De voorzitter dhr. Tan King Han opent de vergadering.
2.

Mededelingen: Mevr. Y Boen merkt op dat de sectie Pushing Hands niet meer
bestaat. Zij merkt ook op dat op pag. 6 punt 6d van het verslag een negatief
saldo staat vermeld, zo ook in het financieel verslag, maar waar na 10 jr.
toch nog wat overblijft.
Mevr. H. Teng merkt op dat het vermogen niet mag groeien en dat het
budgettair neutraal zou moeten zijn. Dit wordt verwezen naar punt 12 van de
Agenda.
Dhr. L. Tan verwijst naar punt 11 van de agenda, dat volgens het HH
reglement de zittingstermijn van het bestuur na 3 jaar telkens met 1 jaar
verlengd kan worden, zodat je rustig naar vervangers kunt gaan zoeken.

3.

De agenda wordt vastgesteld.

4.

De notulen van de ALV 12 maart 2011 worden hierbij gearresteerd.

5.

De penningmeester mevr. K.S. Tan meldt dat ze het jaar 2012 nog zal
uitzitten;
maar dat zij zelf naar een opvolger zal zoeken; zij vraagt de aanwezigen haar
hiermee te helpen. Inmiddels is het huidige bestuur al 6 jaar in functie en
zoekt naar opvolgers.

6.

Dhr. L. Tan merkt op: dat op de staat van Baten en Lasten, blad 1, het
resultaat € 1453,- bedraagt, zo ook op blad 2 is het vermogen op 1-1-2011
toegenomen met € 1453,-. De sectie Mahjong had in 2010 een tekort van €
1044,- en in 2011 een surplus van € 897,- en in de begroting van 2012 een
batig saldo van € 260,-. Hij vindt de verschillen groot.
De voorzitter merkt op dat bij een begroting bijzondere activiteiten dienen te
worden ingecalculeerd. Deze verschillen horen bij het vorige jaar.

7.
8.

De kascommissie, bestaande uit mevr. S.H. Tan–Sie en dhr. L. Tan, bijgestaan
door mevr. H. Njoo, heeft de balans goedgekeurd.
De vergadering verleend decharge aan het bestuur.

9.

De begroting voor 2012 wordt goedgekeurd.
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10.

De leden van de kascommissie, mevrouw Sioe Hwa Tan-Sie en de heer Lionel
Tan worden herbenoemd.

11.

Mevr. H Teng heeft bedenkingen tegen de wijziging van HH Reglement art. 6.
Nogmaals is ingestemd met een termijn van 3 x 2 jaar regulier, daarna in
geval van nood telkens de mogelijkheid van verlenging met 1 jaar.
De leden moeten meer actief zijn!
Mevr. Y Boen vraagt wat er gebeurt als de penningmeester geen vervanging
krijgt. Reactie van mevr. E. Ang: “dan moeten we sluiten“.
Dhr. L. Tan stelt voor een maximale termijn van 6 jaar te hanteren en geen
termijnen af te spreken. Bij een kerkbalans wordt de vraag gesteld: wat is
uw kerk u waard? Bij een vereniging kan je de vraag stellen: wat is de
vereniging u waard?
We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten ons schamen geen
vervangers te kunnen vinden, vooral bij de kernfuncties, voorzitter, secretaris
en penningmeester.
Volgend jaar dienen we de consequenties te nemen als er geen vervanging
wordt gevonden. Bij een nieuw bestuur komen ook nieuwe ideeën.
Het karakter van onze vereniging begint te veranderen, doordat de
samenstelling van de leden verandert. Dhr. T.L. Kwa sluit zich aan bij dhr. L.
Tan. Hij vindt dat de druk bij het zittend bestuur wordt gelegd en vindt dit
niet juist, het moet bij de leden neergelegd worden. Een vereniging krijgt het
bestuur dat zij verdient. Indien een vereniging geen nieuw bestuur kan
voortbrengen, heeft zij haar bestaansrecht verloren. De leden hebben de
plicht en de mogelijkheden om drie gerespecteerde mensen voor te dragen
en te benoemen. Zo niet, dan dient ze eigenlijk opgeheven te worden!

12.

De wijziging in het HH Reglement wordt goedgekeurd en het Bestuur wordt
voor 1 jaar herbenoemd.

13.

Bij de sectie biljart wordt dhr. S.P. Njoo opgevolgd door dhr. John Jacobs.
Dhr J Greefkes merkt op dat voor een vereniging een goed bestuur wil
krijgen dat goed functioneert, je moet brainstormen, welke ideeën je moet
hebben om een goed inzicht te verkrijgen in capaciteit en functioneren.
Mevr. H Teng stelt een herbezinning voor.
De voorzitter vraagt wie deel activiteiten van mevr. E. Ang wil overnemen.
Mevr. E. Ang geeft aan te willen blijven helpen.
Mevr. H Teng stelt voor dat bij een vermogensgroei van € 1000,- over het
jaar 2012 dit te besteden aan bijzondere activiteiten.
Mevr. K.S. Tan bedankt diegenen die haar geholpen hebben, dhr. K.S. Gan en
mevr. H. Njoo.
De Golfsectie houdt samen met de zustervereniging Inisiatip op 18 mei a.s.
haar jaarlijkse golftoernooi. Dit wordt gehouden in Goes, Zeeland. Inschrijven
kan bij dhr. H. Lumadjeng.

14.

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om
14.45 uur.
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ALGEMEEN JAARVERSLAG 2012 VAN DE SECRETARIS
Profiel van De Vriendschap
De Vriendschap is een vereniging die in 1989 is opgericht door leden uit de
Peranakan Chinese gemeenschap (Chinezen uit Indonesië) in de regio Amstelveen Amsterdam. Het initiatief van deze groep was gericht op het onderhouden en
uitbouwen van de onderlinge (vriendschaps-)banden binnen de eigen leeftijdsgroep
van toen vijftigers en zestigers, maar ook richting de volgende generaties. Met dat
doel is De Vriendschap als open vereniging gestart, zonder enig politiek of religieus
oogmerk en (nog steeds) financieel zelfstandig.
Anno 2012 mag de vereniging zich verheugen in een ledental van ruim 450
personen. De leden bestaan uit personen die veelal van Peranakan Chinese afkomst
zijn, of zich op welke manier dan ook verbonden voelen met Indonesië of China, en
Indische Nederlanders. Hoewel er regelmatig nieuwe leden bijkomen, zoals bij de
Bridge, Biljart en Line-dance, is het aantal leden toch minder geworden.
De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee -wekelijkse)
sociale en recreatieve activiteiten zoals Mahjong, Tai Ji / Qi Gong, Pushing Hands,
Bridge, Golf, Biljart en Line-dance. Verder wordt er elke maand een clubmiddag
georganiseerd rond een lezing of presentatie. Op deze wijze wordt invulling
gegeven aan de wens een ontmoetingsplaats te creëren voor jong en oud.
Vrijwilligers vormen de belangrijkste drijfkracht van de vereniging, zowel in het
bestuur als in de uitvoering en ondersteuning van de clubactiviteiten.
Overzicht clubmiddagen en activiteiten
7 januari – Nieuwjaars viering “Muziekuurtje van Mevr.Lan Tan”
11 februari – clubmiddag: Viering Chinees Nieuwjaar
16 februari – sectievergadering
17 maart - Algemene Ledenvergadering – daarna lezing van Mevr.Pay Uun Hiu
28 maart – dagtocht naar “Gouden Eeuw van China”in Assen
7 april – clubmiddag: lezing Ernie Tee over De Film
25 april – 5-daagse reis naar Madrid
5 mei – clubmiddag: lezing van Gandolfo Cascio over schilder Vermeer
26 mei – Familie sportdag – wandeling en vaartocht door Utrecht
2 juni – clubmiddag: boekpresentatie van Lulu Wang
16 juni - wandeling Amsterdam Oud-Zuid met Yoe Lan Tjoa
27 juni – dagtocht naar de Floriade
1 september – clubmiddag : lezing C.Wauters “Etherische Olien”
6 oktober – clubmiddag: lezing Henk Schulte Nordholt”Een nieuwe kijk op laatKoloniale geschiedenis. Nationalisme en moderniteit.
3 november – clubmiddag: Creatieve workshops
30 november – samen koken met Lian Kang
8 december – clubmiddag”Eet en Proef”.
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Jaarverslag van de secretaris – terugblik op 2012
Op 7 januari 2012 begon het jaar 2012 traditiegetrouw met het bekende
muziekuurtje van mevrouw Lan Tan, dat zoals altijd heel druk werd bezocht.
Mevrouw Lan Tan organiseerde dit muziekuurtje al voor het 19e jaar.
Wij hadden wederom het voorrecht om de Burgemeester van Amstelveen,
de heer Jan van Zanen, in ons midden te hebben.
Op 11 februari 2012 vierden wij heel bescheiden Chinees Nieuwjaar. Er was
voor de opening een Drakendans ingehuurd, daarna was er een korte demonstratie
van Mulan waaier, Qigong. Er waren Chinese musici, zangeres en danseressen
uitgenodigd om Chinees Nieuwjaar met ons te vieren. Daarna was er een
gezamenlijk maaltijd met Lontong Cap Gomeh.
Op 16 februari 2012 had de jaarlijkse vergadering met de leiding van iedere
sectie/commissie plaats. Onder het nuttigen van een Chinese lunch werd van
gedachten gewisseld.
Op 17 maart 2012 hielden wij onze jaarlijkse ALV (Algemene
Ledenvergadering) met daarna een lezing van Mw. Pay Uun Hiu: “Oranje soep van
witte wolk”
Op 28 maart 2012, ging een klein gezelschap met de bus naar het Drents
museum te Assen: ”De Gouden Eeuw van China”
Op 25 april 2012 vertrok een klein gezelschap van 24 leden voor een 5daagse reis naar Madrid. Het was een leuke gezelschap en wij hebben genoten van
Spaans eten, show en cultuur. Het weer was helaas niet zo best, het regende. Maar
dit gaf een mooie gelegenheid om diverse beroemde musea van Madrid te
bezoeken.
Verder hebben wij in het afgelopen jaar diverse interessante lezingen met diverse
onderwerpen mogen bijwonen alsmede creatieve workshops.
De lezing van de heer Gandolfo Cascio ging deze keer over Nederlandse
kunst, nl. onze Nederlandse schilder Vermeer; dit was zeer interessant.
Op de Familie Sportdag op 26 Mei 2012 werd een wandeling en vaartocht
door Utrecht georganiseerd in samenwerking met onze zustervereniging Inisiatip.
Na afloop werd gezamenlijk gegeten in een Chinees Restaurant in Utrecht.
Op 27 juni gingen wij naar de Floriade in Venlo onder leiding van Suki van
Cathay Travel. Na afloop gingen wij eten bij Oriental City, Amsterdam, waar Suki
een heerlijke maaltijd voor ons had uitgezocht.
In December hielden wij onze “eet en proef”. De opkomst dit jaar was redelijk. De
liefhebbers om eten te bereiden waren er gelukkig voldoende, en wel met grotere
porties lekkernijen. Wij hadden een enthousiaste hobbykok op bezoek, die kleine
smakelijke hapjes maakte! Een paar onverwachte gasten mochten tegen betaling
mee-eten! In tegenstelling tot het jaar ervoor was het aanbod aan eten voldoende.
Er werden zelfs Doggy-bags klaar gemaakt voor de liefhebbers: zij hoefden ’s
avonds niet meer te koken!
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 EN BEGROTING 2013
VAN DE PENNINGMEESTER
Nu de cijfers bekend zijn over het afgelopen boekjaar 2012, valt het me héél zwaar
dit verslag te schrijven. De resultaten zijn schrikbarend slecht en enig uitleg is hier
op zijn plaats.
De kosten van het Muziekuurtje, Chinees Nieuwjaarsviering drukten zwaar op onze
financiën. Bovendien hebben deze resultaten ook enigszins te maken met de
situatie waarin onze vereniging verkeert. Het afnemende animo op de
clubmiddagen is voor ons een grote zorg. We proberen er veel aan te doen dit tij te
keren door aantrekkelijke lezingen en workshops te houden. Dit brengt extra kosten
met zich mee.
Tevens kampen de secties Taiji en Line dance met zware verliezen. De dure
zaalhuur en steeds minder deelnemers zijn hier debet aan.
Ik heb daarom het Bestuur voorgesteld om op de Algemene Ledenvergadering te
brainstormen over de toekomst van onze vereniging en wat we er aan kunnen
doen.
Daarnaast is het voor het zittende Bestuur ontzettend moeilijk vervanging te
vinden, vele oproepen ten spijt. Ondanks deze situatie proberen we toch stug door
te gaan. Zo heeft Sally Tee de clubmiddagen een goede invulling weten te geven;
heeft Hing Teng een 2-tal kookworkshops in gedachten en wil Elly Ang van de
reiscommissie een reis naar Italië organiseren.
Gelukkig zijn er ook pluspunten te melden. "Ons Lan Tan uurtje" blijft een groot
trekpleister, met als waardering de komst van Burgemeester van Zanen, waarvoor
onze hartelijke dank.
Ook onze viering van het Chinese Nieuwjaar, waarbij de gasten getrakteerd werden
op Lontong Cap Go Meh was voor herhaling vatbaar.
Andere lichtpuntjes:
- opvolging van dhr. Njoo Sioe Poen door dhr. J Jacobs bij de sectie biljart.
- opvolging van dhr. Ong Hwie Jang door mevr. Sally Tee bij de sectie taiji.
- opvolging van de websitebeheerder dhr. H. Lumadjeng door mevr. J. de Moel –
Nitisusanti.
- opvolging van dhr. H Lumadjeng door ondergetekende, Sian Tan, bij de sectie
golf.
Tenslotte wil ik mevr. Oekie Tan-Sie en dhr. Lionel Tan bedanken voor hun taak als
kascommissie; Hiem Njoo als onze spil in de hele financiële administratie en Gan
Kay Sian als mede-controleur op de jaarrekening.
Begroting 2013
Bij het maken van de begroting stond ik voor een dilemma. Enerzijds moet ik rekening
houden met de negatieve cijfers en anderzijds willen we op deze ingeslagen weg doorgaan.
Ik heb voor het laatste gekozen, ook gezien onze ruime kasreserve.
Kiem Sian Tan, penningmeester
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Bijlagen
I
Balans per 31 december 2012
II
Staat van baten en lasten
III
Toelichting op enkele posten van de balans
IV
Specificatie van baten en lasten
V
Begroting 2013
VI
Verslag van de Kascommissie

I) BALANS van de VERENIGING “De Vriendschap “ per 31 december 2012
ACTIVA

2012

2011

Vaste
activa
inventaris
bibliotheek

240
320

360
357

Vlottende activa
waarborgsommen
nog te ontvangen posten(contributie 2011/2012)
nog te ontvangen rente
vooruitbetaalde kosten

0
255
349
0

0
55
224
0

Liquide middelen
middelen bij secties Postbank
middelen bij sectie kas
verenigingskas
Postbankrekeningen

4880
5380
2503
20462

7857
4988
2191
22277

TOTAAL

34389

38309

0

199

65

383

34324

37727

34389

38309

Passiva
Kortlopende schulden
nog te betalen kosten
vooruitontvangen posten (contributie 2012)
*Vermogen

*Totaal vermogen ad € 34,324,- is inclusief het vermogen van alle secties.
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II) STAAT van BATEN en LASTEN
Begr. 2012

2012

2011

contr.incl.incassokosten
rente
overige activiteiten
advertentie
TOTAAL

6500
300
-2000
100
4900

6614
349
-6412
110
661

6936
350
-2215
150
5221

nieuwsbrief
kantoorbenodigdheden
representatie
bestuurskosten
KVK/abonnementen
telefoon/porti
bankkosten
div.(sectie verg/etentje
computerkosten
website
afschrijvingen
assurantie
diversen
acceptgiro's
administrateur
bibliotheek

1500
300
200
700
40
100
150
300
100
100
300
100
200

1917
344
86
729
24
25
148
360
0
98
230
103
0
0

1565
109
148
636
26
184
135
250
0
78
355
102
55
125

350
200
4640

0
4064

3768

260

-3403

1453

BATEN

RESULTAAT

III) TOELICHTING op enkele posten van de BALANS
Inventaris
boekwaarde apparatuur per 1-1-2012

360

afschrijving per jaar á 33 1/3%
boekwaarde per 31 december 2012

120

Bibliotheek
boekwaarde per 1-12012
aangekocht in 2012

357
73
430

afschrijving per jaar 33 1/3%
boekwaarde per 31 december 2012

110

11

-120
240

430
-110
320

Middelen bij secties Postbank
taiji
Golf
line dance

3422
423
1035
4880

Middelen bij sectie kas
bridge maandag
bridge vrijdag
mahjong
biljart
line dance

39
788
3979
379
195
5380

Postbankrekeningen
Postbankvereniging
Postbank zakelijke Spaarrekening

364
20098
20462

Vermogen
saldo per 1-1-2012
Resultaat 2012

37727
-3403
34324

IV) Specificatie van BATEN en LASTEN
2012

2011

11
0
296
-32
-1956
297
-1502
0
-231
-3295
-6412

33
0
-173
-81
812
897
-372
-5
-30
-3296
-2215

Overige activiteiten
biljart
bridge maandag
bridge vrijdag
golf
line dance
mahjong
taiji
sportdag
evenementen (incl. sportdag)
clubmiddagen/catering/zaalhuur
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V) Begroting 2013
Opbrengsten
contributies
rente
advertentie
secties

6500
300
100
-5000
1900

Totaal
Algemene kosten
nieuwsbrief
bestuurskosten
bibliotheek
abonnementen/KVK
afschrijvingen
kantoorartikelen
representatie
telefoon/portokosten
bankkosten
website
assurantie
sectievergadering
div./onvoorziene kosten

1700
700
150
40
250
300
100
100
150
150
100
400
500
4640

Negatief saldo

-2740

Verslag van de Kascommissie
Ondergetekenden,
Mevr. Sioe Hwa Tan – Sie
Dhr. Lionel Tan,
Leden van de Kascommissie, verklaren bij deze de administratie en de jaarrekening
van de Vereniging de Vriendschap over het jaar 2012 te hebben gecontroleerd en in
orde bevonden.
Tevens hebben zij zich ervan overtuigd, dat de aangegeven saldi op de in het
rapport genoemde spaar-en/of girorekeningen aanwezig waren.
Zij stellen de Algemene Vergadering voor het Bestuur voor het gevoerde financieel
beheer te dechargeren.
Amsterdam, 16 februari 2013
De Kascommissie
Sioe Hwa Tan – Sie
Lionel Tan
(ondertekend exemplaar bij bestuur aanwezig)
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JAARVERSLAG 2012 SECTIE MAHJONG
In 2012 is het ledenaantal eerst verder verminderd maar tegen het eind van het
jaar trok onze mahjong toch wat meer belangstelling. Wij hopen dat deze trend zich
voortzet tot herstel van het aantal leden tot het aantal van 3 jaar geleden!
In de loop van de jaren is het ledenbestand namelijk meer dan gehalveerd. Dit
wordt veroorzaakt door het ouder en minder mobiel worden van sommige leden en
doordat een aantal leden is overleden. De “vergrijzing” slaat in ernstige mate toe
binnen de mahjong, hetgeen zorgen baart voor de continuïteit.
Voor de meeste mahjongers is het middagje mahjongen een van de weinige - soms
zelfs het enige – uitjes.
Wij spelen op de 2e en 4e vrijdag van de maand (beh. juli en augustus).
Van 12.30 - 16.30 uur (registratie 12.15 u)
Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:
Grace Halim, tel. 0297-564 477

JAARVERSLAG 2012 SECTIE BILJART
Jaarverslag 2012 Biljart
Het jaar 2012 was voor de sectie Biljart een jaar van nieuwe zaken en blijvende
feiten. Eén van de waardevolste feiten binnen de sectie is de gezelligheid van en
met elkaar. Altijd gelach en de leuke verhalen van leden die weer eens op reis zijn
geweest. Het normale gekeuvel en de over en weer verhalen over kinderen en
kleinkinderen en al wat dies meer zij.
Traditie is ook de gezamenlijke lunch in het najaar waar de partners eveneens
aanwezig mogen zijn. Maar tussen de bedrijven door moeten de doelstellingen op
de dinsdagmorgen voor het thuisfront ook nog worden waargemaakt. Namelijk het
maken van caramboles. En zo hoort het ook.
Nieuwe zaken die in dit jaar zijn geweest: de voorzitterswisseling, nieuwe leden.
We zijn blij dat bij de nieuwe leden ook een dame uit de sectie Bridge zich heeft
aangemeld.
Nieuw is ook dat de sectie Biljart afscheid neemt van het Biljart en Snookercentrum
Bankras Amstelveen. Vanaf medio januari 2013 hebben we een spiksplinternieuw
onderkomen op het Tennispark Startbaan, adres Startbaan 2-4 Amstelveen. De
nieuwe biljartzaal ligt tussen de twee tennishallen.
Concluderend kan men wel zeggen dat voor de sectie Biljart het jaar 2012 gezellig
en succesvol is verlopen.
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Echter, wil de Sectie Biljart een levensvatbare toekomst hebben dan zal er wel
gestreefd moeten worden naar jonge aanwas van zowel vrouwelijke als mannelijke
leden.
Dit is ook het gestelde doel voor 2013.
John Jacobs

JAARVERSLAG 2012 SECTIE VRIJDAG BRIDGE
In het afgelopen jaar nam het aantal leden af van 89 naar 80. Er kwam één nieuw
lid bij en 6 leden hebben hun lidmaatschap om met name gezondheidsredenen
opgezegd. Vier leden te weten, Greet Böhmermann, Peta Reijinga, Tjiook Tiauw
Han en Lilo Löwenhardt kwamen in respectievelijk februari, mei, juni en december
te overlijden.
Het financieel overzicht over het afgelopen jaar resulteert in een positief saldo van
€ 788,20, dat aan de reserve zal worden toegevoegd.
Onze Bridgemates zijn in 2005 aangeschaft. Dit betekent dat we er rekening mee
moeten houden dat over enkele jaren deze zullen moeten worden vervangen. Om
tijdig hiervoor een voldoende grote reservering te kunnen opbouwen bij een
afnemend aantal leden, wordt per 1 januari 2013 de contributie, die bijna 10 jaar
niet is gewijzigd, verhoogd van € 45,00 tot € 50,00 per jaar.
De slotdrive op 15 juni was wederom een succes. Velen hebben genoten van onze
rijsttafel dansant met nostalgische live music van Johnny Tjoa. Op de slotdrive
werd ook de wisselbeker door de kampioen van 2011 uitgereikt aan het
kampioenpaar 2012, Djoen en Greetje Tan.
Het bridgeweekend werd deze keer gehouden van 13-16 juli in hotel Emmen in
Drenthe, omdat we nog nooit in dit deel van het land zijn geweest. De beker voor
eerste prijs ging net als in 2011 naar ons vaste gastpaar Evie Go en Cynthia
Suhanto.
In totaal 40 paren namen deel aan de Kerstdrive op 21 december. Het 4-gangen
Kerstdiner in BarRestaurant in Ouderkerk a/d Amstel was een teleurstelling. Nadat
schriftelijk een klacht bij de directie is ingediend, kregen alle deelnemers een royale
tegemoetkoming.
Tan Djoen Swan
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JAARVERSLAG 2012 SECTIE LINE DANCE
Sectie Line-dance bestaat nu ruim 7 jaar. Toen wij hiermee in het voorjaar van
2006 begonnen, hadden wij niet gedacht het zo lang vol te houden.
Het is jammer dat de ledenaantal op donderdagavond wat is gedaald, maar de
overgebleven deelnemers vinden het nog steeds leuk. Onder leiding van Coby
Damen (onze enthousiaste lerares), dansen zij in de grote zaal van wijksteunpunt
Het Pluspunt.
De Line-dance groep op de vrijdagavond (beginners en gevorderden), dansen om
de week in de kleine zaal van wijksteunpunt Het Pluspunt en de andere week in de
grote zaal.
Hier worden zij eveneens begeleid door Coby Damen, die veel geduld heeft met de
beginners, hetgeen zeer gewaardeerd wordt door onze nieuwelingen maar ook door
de wat meer gevorderden. Groep van de vrijdagavond is in tweeën gesplitst naar
het niveau van de deelnemers. In deze groep zitten wat jongere maar ook oudere
deelnemers, zowel dames en heren, die net zo enthousiast proberen te lijndansen.
Wij zouden nog meer liefhebbers (van alle leeftijden) voor het lijndansen willen
begroeten in onze groepen! Mede om de kosten te dekken hebben wij meer leden
nodig.
Om wat reserve op te bouwen proberen wij één keer in de maand, meestal op de
laatste donderdag van de maand, een maaltijd en een aantal snacks te verkopen.
Kien Lo/Ingkie The/Elly Ang

JAARVERSLAG 2012 SECTIE CATERING
Met de Catering gaat het goed. De laatste wijziging betreft de wijze van
bestellingen klaarmaken. Elly gaat nu van tevoren de lijst van telefonische
bestellingen verwerken: zij maakt aparte zakjes klaar op naam besteller, het
bestelde en de hoeveelheid per soort. Het is overzichtelijker, maar niet bepaald
milieuvriendelijk. Waar voorheen meerdere soorten snacks in 1 zak gingen, wordt
nu alles per soort in een aparte zak gedaan. Dit systeem moet fouten voorkomen,
alhoewel het voor Elly arbeidsintensiever is. Als u een beter systeem weet, gelieve
dit aan ons door te geven!
We proberen als een team te werken. Goede taakverdeling en goede communicatie
blijft belangrijk. Eindcontrole blijft altijd vereist. Het is moeilijk om goede
vrijwilligers te vinden om ons team bij te staan!
Pot Luck (Eet en Proef) was een groot succes! Er zijn ongeveer 30 – 35 mensen op
afgekomen. Er was genoeg variatie wat het eten betreft: o.a. nasi yung chow
(geen idee hoe je dit moet schrijven…klinkt als…!), verder …soep van Oma Wien;
schattige, verzorgde hapjes in kleine bamboeschuitjes: ½ schuin gesneden
garnalenkroketje op een bedje van groene zeewier(Japanse wakame). Zelfde soort
schaaltjes, een slag groter, op een bedje van veldsla met sesamdressing, schijfje
gekookte kwartelei, gemarineerde, geroosterde kippedijfiletstukjes. Deze drie
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gerechten werden klaargemaakt door een enthousiaste hobby - kok uit Alphen aan
de Rijn. Verder was er bubur ayam compleet; heerlijke sayur lodeh; tortelloni in
champignonsaus; tumis peteh kecap; vis met sambal/peteh saus; mini bacang
ketan met varkensvleesvulling. Cake; apfelstrudel; kolak met pompoen en pisang
tanduk en kolang-kaling; bubur mutiara (sago parels) met kelapa mudah en
stukjes gekookte cassave; verder een soort kokospudding, afgeleid van het
Italiaanse Panna Cotta. Heerlijk allemaal. Dames en heren, jullie hebben erg je best
gedaan, dank daarvoor!
Tot slot een persoonlijke mededeling: om gezondheidsredenen ben ik komend jaar
niet beschikbaar om bij de catering te helpen. Ik heb de lopende zaken
overgedragen aan Mayke, die Elly zal helpen de catering te verzorgen.
Liani Wullur

JAARVERSLAG 2012 SECTIE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek heeft in het verslagjaar veel boeken gekregen van Mw. Lian Lim,
Mw. Tan Lioe Sien, Mw. Anita Abdoelhak en Dhr. Nyoo Sioe Poen.
Geschonken door Dhr. Yap Kioe Bing (auteur): Mijn vader uit Semarang.
In 2012 zijn er 4 boeken gekocht, te weten :
Ad van Liempt, Nederland valt aan.
Marion Bloem , Het Bali van Bloem.
Reggie Baaij, Gebleekte ziel.
Reggie Baaij, De ogen van Solo.
Desgewenst kunt u de catalogus via de website kijken, of bij mij thuis ophalen of
per e-mail toegezonden krijgen. U kunt een boek bij mij thuis lenen of bestellen.
Indien u een boek bestelt zal ik het boek meenemen naar de clubmiddagen. Mw.
Tong Kien Liem –Tie is bereid om aangevraagde boeken naar de Mahjong mee te
nemen. Het boek kunt u weer terug geven bij mij thuis, op de clubmiddag of bij de
Mahjong. Indien u dit wenst, kunt u ook boeken lenen uit mijn persoonlijke
bibliotheek. De catalogi staan op de website.
Kiong Hoo Djie

JAARVERSLAG 2012 SECTIE GOLF
Bij de sectie golf heeft er afgelopen jaar een wisseling plaats gevonden.
Door de drukke werkzaamheden van Hans Lumadjeng, was het voor hem amper te
combineren met het organiseren van een golfevenement. Om die reden is Sian Tan
erbij gekomen; zij heeft het roer overgenomen en wordt nu dus bijgestaan door
Hans.
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Afgelopen keer hebben we op de Goese Golfclub gespeeld. Een prachtig gelegen
baan, met veel waterhindernissen; het was niet gemakkelijk, maar wel uitdagend .
Gelukkig was het weer ons goed gezind, want pas tegen het einde van de wedstrijd
kwamen de eerste regendruppels.
Na afloop konden we terugkijken op alweer een gezellige en geslaagde golfdag.
Voor 2013 zal er op 10 mei 2013 gespeeld worden op Het Rijk van Nunspeet. Met
een prachtige ligging en een 27 holes baan , maakt golfen op het Rijk van Nunspeet
een hele belevenis.
Inmiddels zijn de flyer en inschrijfformulieren reeds verstuurd naar de trouwe
deelnemers en druppelen de aanmeldingen reeds binnen. Het neemt niet weg dat
andere golfers ook van harte welkom zijn.
Alle informatie kunt u vinden op onze vernieuwde website of telefonisch contact
opnemen met Sian Tan 020 3377554 / 0651905279; Hans Lumadjeng 0348
690222 / 0646171810.
Aangezien we een beperkte capaciteit hebben gekregen van de golfbaan, wil ik
geïnteresseerde golfers adviseren er niet te lang mee te wachten.
Sian Tan
Hans Lumadjeng

JAARVERSLAG 2012 SECTIE TAIJI/ QI GONG
In het vorige verslag had ik heel optimistisch 19 leden gemeld. En ik had gehoopt
dat er wat mensen bij zouden komen. Helaas, per september 2012 waren er eerst
nog 18 leden en even later vielen er toch nog een paar leden af. We zijn nu met 16
leden.
We zijn nog steeds verschillende vormen van Qi-Gong aan het beoefenen en doen
het altijd met veel plezier.
Van onze Mu-lan groep zijn er nu nog maar 4 leden over. Ze zijn per januari
zelfstandig. D.w.z. de 4 dames zijn wel lid van De Vriendschap, maar vallen niet
meer onder onze sectie.
Wat betreft de Tai-Chi groep van maandag: na het overlijden van de heer Ruud
Wust staat het ledenaantal op 14. Hoewel het aantal langzamerhand toch minder
wordt is de sfeer heel goed. Er wordt gemeld dat het een leuke gezellig groep is.
De Yang stijl wordt beoefend, de 43-vorm, de korte stok, de sabel en de
wandelstok.
Dit jaar gaat Wang Xia Lie met pensioen. Wat er daarna gaat gebeuren weten wij
nog niet, Xia Lie zelf ook niet. Tang Wei is nu 78 jr. oud. In het verleden heeft hij
ooit te kennen gegeven dat hij tegen de tijd dat hij 80 zou worden wel wilde
stoppen. Voor beide groepen geldt vooralsnog dat alles blijft doorgaan zoals het is.
Sally Tee
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MACHTIGING
Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging
De Vriendschap op 16 maart 2013 kunt bijwonen, kunt u een ander lid van de
vereniging machtigen om namens u een stem uit te brengen door invulling en
ondertekening van onderstaande verklaring.
N.B. Een gemachtigde kan maximaal 2 stemmen uitbrengen, naast de
eigen stem.
Ondergetekende de heer/mevrouw
____________________________________________
lidnummer ____________________ van de vereniging De Vriendschap, machtigt
hierbij
de heer/mevrouw
__________________________________________________________
om namens hem/haar de ALV op 16 maart 2013 bij te wonen en zijn/haar stem op
die ALV uit te brengen.

______________________________
(handtekening volmachtgever 1)
gemachtigde)

______________________________
(handtekening

______________________________
(handtekening volmachtgever 2)
gemachtigde)

______________________________
(handtekening

Gelieve de volmacht uiterlijk 11 maart 2013 op te sturen naar:
Secretariaat De Vriendschap
p/a Mr. Troelstralaan 21
1181 VD Amstelveen
U kunt de volmacht echter ook voorafgaand aan de ALV op 16 maart 2013 zelf aan
de zaal laten afgeven door een ander lid.
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ACTIVITEITENAGENDA 2013 DE VRIENDSCHAP
Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur)
Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld
16 maart: ALV + Brainstormen over toekomst van De Vriendschap
27 april: mevrouw dr. P. Tjiook-Liem: De familiegeschiedenis als
erfgoed
11 mei: Gandolfo Cascio: De Gouden Eeuw
8 juni: Ernie Tee: (onderwerp nog niet vastgesteld)
Overige activiteiten:
24 maart: Lentefeest Line-dance
28 maart: Open dag Line-dance
31 maart: boeklancering May Swan, Diemen
10 mei: Golfdag DV ism Inisiatip
25 mei Familie Sportdag ism Inisiatip, HuaYi, LianYiHui (tennissen
Drievliet Den Haag, Rondvaart Delft, bezoek Porcelynen Fles en
diner Chinese Muur Drievliet
Reizen:
6 oktober 4-daagse reis Florence (zie flyer) info Elly Ang
22 november 11-daagse reis Tanzania (zie flyer) info Djoen Tan
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