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SAMENSTELLING BESTUUR 

Voorzitter: Dhr Tan King-Han  

Secretaris: Mw. Elly Ang 

Penningmeester: Mw. Kiem Sian Tan  

Commissaris: Mw. Lian Lim, nieuwsbrief     

 

 

Secretariaat De Vriendschap 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

tel. 020-4417566 e-mail: info@verenigingdevriendschap.nl 

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bankrekeningnummer: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te 

Amstelveen 

KvK nummer 405 368 50 

Adreswijzigingen of afmeldingen s.v.p. schriftelijk of per e-mail doorgeven 

aan het secretariaat. 

 

 

Contributie 

 Met machtiging: € 25 per jaar per echtpaar of € 15 per persoon 

 Met acceptgirokaart: € 2 extra voor administratiekosten 

 De contributie betreft het lopende kalenderjaar. Afmeldingen graag twee 

maanden voor het einde van het jaar doorgeven, dus vóór 1 november. 

 

 

Aanleveren kopij voor de Nieuwsbrief 

 Deadline nr. 2014-2: 17/3; nr. 2014-3: 3/8; nr. 2014-4: 3/12. 

 Ingezonden stukken te beperken tot max. 1 A4, in Word, Verdana 11 

 

 

Clubmiddagen 

 Meestal op de 1ste zaterdag van de maand, voor exacte data zie agenda 

op de achterkant van de Nieuwsbrief.  

 Aanvang meestal 14.30 uur, de zaal is dan open vanaf 14.00 uur.  

 Adres: Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen.  

 

 

CATERING BIJ DE CLUBMIDDAGEN 

Bij het programma van de clubmiddagen staat vermeld welke maaltijd u voor die 

keer kunt bestellen. Zoals gewoonlijk kunt u uw telefonische bestellingen tot en 

met de zondag vóór de clubmiddag doorgeven. U kunt zich dan ook laten 

informeren over de te verkrijgen snacks en hapjes. Deze zijn eveneens vooraf te 

bestellen bij Elly Ang (020-441 7566) of Susan Tjin (020-695 8322). 

 

mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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OVERZICHT SECTIES EN COMMISSIES 

Sectie Vrijdag Bridge mw. Ineke Ompi Tel. 020-6326237  

  E-mail: ineke.ompi@gmail.com 

 Mw. Leny Lie Tel. 020-6436918 

  E-mail: lie.leny@gmail.com 

Maandag Bridge dhr. Lionel Tan  Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

Sectie Mahyong mevr. Grace Halim Tel. 0297 – 564 477 

E-mail: g.halim@telfort.nl 

 mevr. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Sectie TaiJi/QiGong mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com  

Sectie Biljart    dhr. Martin van Nuissenburg Tel. 020-6437867  
/0637356872 

  email:martin34nuissenburg@live.nl   

Sectie Line dancing mevr. Kien Lo Tel. 020 – 644 0140 (na 20.00 uur) 

 E-mail swankiensie@hotmail.com  

Bibliotheek   dhr. Kiong Hoo Djie Tel. 020-3317382 

  E-mail: k.djie2@kpnmail.nl 

Cateringcommissie mevr. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Clubmiddagen mevr. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 

Commissie Golf mevr. Kiem Sian Tan  Tel. 020 - 3377554 

  E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com 

Commissie Reizen dhr. Roy Ho Ten Soeng Tel. 0228 – 544 572 

 E-mail: hotensoeng@multiweb.nl  

Evenementen mevr. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

Website   mevr. Juul Nitisusanta Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactiecommissie  mevr. Lian Lim  E-mail: lianlim@kpnmail.nl 

 

 

ADVERTEREN? 

 

Stuur uw tekst naar: info@verenigingdevriendschap.nl 

 

Kosten per nieuwsbrief: 

een hele bladzijde €50,- 

een halve bladzijde €25,- 

 

Voor inlichtingen, bel het secretariaat: 020-4417566 

 
 
 

mailto:ineke.ompi@gmail.com
mailto:lie.leny@gmail.com
mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:g.halim@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
http://live.nl/
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:k.djie2@kpnmail.nl
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:lianlim@kpnmail.nl
mailto:info@verenigingdevriendschap.nl
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Voorwoord van de voorzitter 

 

Na enkele tumultueuze maanden, waarbij helaas de onrust nog steeds niet geheel 

is weergekeerd, naderen we de ALV op 15 maart aanstaande. 

 

Tijdens de ALV zal de penningmeester zich definitief terugtrekken en doen we als 

bestuur een oproep voor een nieuwe penningmeester. Gezien de onrust van de 

afgelopen maanden zal ik mij na dit jubileumjaar ook definitief als voorzitter 

terugtrekken. Ik heb gemerkt dat er toch weerstand is ontstaan vanwege mijn 

controlerende vragen binnen bepaalde secties en na precies 10 jaar de kar te 

hebben getrokken om de vereniging bij elkaar te houden, vind ik dit genoeg. 

Wel zal ik bepaalde regels binnen het Huishoudelijk Reglement voorstellen opdat 

eventuele opvolgers sneller maatregelen kan nemen onder andere op het gebied 

van royement. 

De aanstaande ALV zal ook belangrijk zijn in verband met het handhaven van onze 

regel dat men alleen als lid zijnde van de vereniging aan de secties kan en mag 

deelnemen (of maken we toch uitzonderingen?). Hierover wil ik graag een 

stemming houden tijdens de ALV. De vereniging is onder andere aansprakelijk voor 

alle activiteiten, ook dus binnen de secties (stel dat er een ongeluk gebeurt van een 

niet-lid en de vereniging wordt hiervoor aansprakelijk gesteld). Bovendien is de 

bindende factor dat je als lid zijnde kan deelnemen aan de activiteiten van de 

secties en niet omgekeerd.  

Kom dus allen naar deze ALV want dit zijn toch belangrijke principiële onderwerpen. 

 

Een verheugender onderwerp is dat de lustrumcommissie hard aan het werk is en 

dat 11 oktober 2014 en Schiphol Plaza definitief als tijd en plaats vast is komen te 

staan, waarbij het accent vooral ligt op een zeer goed diner en gratis drank. 

Noteert u dit maar alvast in uw agenda!  

 

Tan King-Han 

 

Ledenmutaties 2014 

Nieuw ingeschreven 

Mevr. D. Volkers, Amstelveen 

Mevr. C. Pruim, Amstelveen 

Mevr. N. Klotz, Amstelveen 

Mev. N. Fellinger, Amsterdam 

De heer H.K. Lie, Amstelveen 

Mevr. P. Lie-Sie, Amstelveen 

Mevr. Y.M. The, Bussum 

De heer K.I. Lie, Bussum 

De heer H.H. Tjoa, Hoorn 

Mevr. S.I. Tjoa-Oey, Hoorn 

De heer T.G. The, Amstelveen 
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Uitgeschreven: 

De heer en mevr. Peters, Amstelveen 

De heer en mevr. Khoe, Amsterdam 

Mevr. W. Fritzlin, Amstelveen 

Mevr. H.N. The, Wormer 

Mevr. C.F. Wust-Cramer, Amstelveen 

Mevr. W. ten Seldam-Nieuwenhuis, Zwartebroek 

 

Overleden: 

Mevr. L. Lo, Amstelveen 

De heer J.S. Tjiong, Amsterdam 

Mevr. L. Tholenaar-Mannheimer, Amsterdam 

Mevr. H.H. Tio-Kwee, Warmond 

De heer F.H.T. Tan, Rhoon 

De heer K.H. So, Den Haag 

 

 
 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst, Muziekuurtje met Lan Tan, 11 januari 2014 
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Afscheid van Fien Tio 

Onze lieve Fien is er niet meer. 

Wat hebben wij het goed gehad naast elkaar achter onze mooie geldkistjes. 

Wen de rode, Fien de blauwe. Wij waren erg blij als wij elkaar weer zagen. Als Fien 

er niet was, was zij wel eens naar haar appartement in Zwitserland. Reed zij in 

haar eentje er naar toe. Heel eenvoudig, geen grootspraak. Eens vertelde zij mij 

dat onze tennisheld  “Federer” bij haar in de buurt woonde. Iedereen kreeg te 

horen, dat Federer de buurjongen was van Fien. 

“maar Wen, hij is mijn buurjongen niet”  

”ach Fien, dat maak ik ervan. Laat mij nou maar” 

En Fien kon zoveel vertellen over de mensen bij De Vriendschap die familie van 

haar waren. 

En als wij moesten afrekenen, loerden wij in de zakjes, wat er voor kuwe basah in 

zat. Basah en kering. Droog gebak. Een Nederlander krijgt er de rillingen van. 

Drie maanden in een blikje gelegen, maar het verschil is een kaasstengel en een 

risolle. Nog groter was het plezier als wij een “gebakje” mochten kiezen van het 

dienblad dat Liani ons bracht. En een beker warme thee van Nora die Daryo ons 

bracht. 

Geld tellen, geen gebabbel meer. Het kleine geld, de krientjieng2, het laatste. 

Nooit meer Fien, uit het lieve park, de watertuin. 

Het was heel goed naast jou gezeten te hebben, dat ik jou heb leren kennen. 

Dag Fien, veel liefs van Wen. 
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OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Vereniging DE VRIENDSCHAP 

 

d.d. 15 maart 2014 

 

om 14.30 uur 

 

 

Geachte leden, 

 

Met genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 

 

Datum:  zaterdag 15 maart 2014 

 

Tijd:   14.30 uur 

 

Plaats:  PLUSPUNT, Smeenklaan 1, 1182 GC 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 

 

KORTE LEZING VAN DE HEER JAN GREEFKES OVER WATER EN EEN 

DUIKREPORTAGE OVER SCAPAFLOW 

 

 

Maaltijd: Lontong Cap Gomeh voor € 9,-- per portie 
Voor bestellen zie pag. 2 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV) 

DATUM: 15 MAART 2014 – AANVANG: 14.30 UUR 

 

 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststelling van de agenda 

 

4. Vaststellen Notulen ALV 16 maart 2013 

 

5. Algemeen jaarverslag 2013 van de secretaris; terugblik en overzicht 

activiteiten; jaarverslagen secties 

 

6. Financieel jaarverslag 2013 penningmeester 

 

7. Verslag 2013 van de Kascommissie 

 

8. Goedkeuring van de jaarstukken 2013 en decharge van het bestuur 

 

9. Vaststellen begroting 2014 en contributie 2014 

 

10.Benoeming kascommissie voor 2014 

 

11.Samenstelling en (her)benoeming bestuur 

12.Afscheid van penningmeester 

 

13.Lustrum 2014 (lustrumcommissie) 

 

14.Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement art 4: royement  

 

15.Discussie over niet-leden binnen de secties; eventuele wijziging (en  

stemming) in Huishoudelijk Reglement 

 

16.Rondvraag  

17.Sluiting 

 

Tan King-Han, voorzitter 

Elly Ang, secretaris 
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(concept) VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING DE 

VRIENDSCHAP dd. 16 maart 2013 om 14.30u. 

Plaats:   Tuinzaal Patrimonium Amstelveen 

Bestuur aanwezig:  voorzitter de heer Tan King-Han 

    secretaris mevrouw  Ang Elly 

    penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian 

Notulist:   mevrouw Sally Tee 

================================================== 

 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen van de agenda 

4. Notulen van de ALV 16 maart 2013 

5. Algemeen jaarverslag 2013 van de secretaris en de secties  en terugblik en 

overzicht activiteiten  

6. Financieel jaarverslag 2013 door de penningmeester 

7. Verslag 2013 van de Kascommissie 

8. Goedkeuring van de jaarstukken 2013 en decharge van het bestuur 

9. Vaststellen begroting en contributie 2014 

10.Benoeming kascommissie 2014 

11.Samenstelling en (her)benoeming bestuur 

12.Wat verder ter tafel komt en Rondvraag 

13.Sluiting 

 

1 De voorzitter opent de vergadering. Er wordt vastgesteld dat het quorum 

bereikt is. 

2 Er zijn geen mededelingen 

3 De agenda wordt vastgesteld 

4 De notulen van 2012 worden gearresteerd 

5 Het jaarverslag van 2012 wordt goedgekeurd 

6 Het financieel jaarverslag van de penningmeester  

Mevrouw Patricia Tjiook heeft een vraag over de activiteiten op blz 11 van 

het boekje, die vertoont een nadelig saldo en ondanks dat wij contributie 

betalen is het nadelig bedrag groot. Hoe kan dat? De penningmeester 

verklaart dat het te wijten is aan het totaal van de zaalhuur, het 

muziekuurtje is duurder uitgevallen, de clubmiddagen zijn duurder vanwege 

de goede sprekers en de workshops. Dit werd enigszins gecompenseerd door 

de catering. De restjes werden geprobeerd te verkopen tijdens b.v. de line-

dance tegen een lagere prijs, of afgeschreven. Hier valt ook onder de 

inkomsten en de uitgaven van de secties. Het bestuur biedt de programma’s 

aan, dat zijn allemaal kosten. 

Volgens de heer Tan King-Han zouden secties en clubmiddagen eigenlijk 

gesplitst moeten worden. Mevrouw Patricia Tjiook voegt toe dat je lasten bij 

lasten en baten bij baten zou moeten doen; het gaat om de inzichtelijkheid. 

De heer Greefkes merkt op dat in zijn boekje enkele bladen blanco zijn. 
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Dit zou te wijten zijn aan een fout van de drukker. De heer Pezaro merkt op 

dat de drukkosten hoog zijn en vraagt of per e-mail niet voordeliger is. 

De heer Tan King-Han zegt dat dit niet te doen is voor oudere leden. 

De heer Djie Kiong Hoo merkt op dat het verschil tussen begroting en de 

werkelijke kosten wel erg groot is en dat het eigenlijk beter gespecifieerd zou 

moeten worden. De heer Tan King-Han antwoordt dat het ligt aan het feit dat 

enkele secties niet goed floreren. De heer Tan King Siong vindt het vreemd 

dat line dance en tai-ji eerst goed gingen en nu niet meer. 

Mevrouw Tan Kiem Sian merkt op dat er dit jaar geen rekening is gehouden 

met overlopende posten, huur, late betaling contributies en autonome 

secties. Ze vraagt wat we moeten doen en zegt erover te willen 

brainstormen. 

Mevrouw Yve Boen merkt op dat door ziekte, sterfte en ouderdom er heel 

wat leden zijn afgevallen en er komen geen nieuwe leden bij. 

Mevrouw Tan Kiem Sian voegt eraan toe dat er allang een dalende tendens 

is, en er wordt extra geld uitgegeven aan betere sprekers. 

De heer Tan King Siong vraagt of de kostenposten voor een positieve line-

dance en een negatieve tai-ji de oorzaak zouden kunnen zijn en wat de 

oplossing zou zijn. Mevrouw Sally Tee merkt op dat als je een beter 

programma hebt en betere sprekers, je wel meer geld moet uitgeven. 

Mevrouw Elly Ang wijt het aan diverse oorzaken, zoals: line-dance, 

clubmiddagen, feest, snacks en maaltijden, zieken, minder hulp.  

Er wordt een opmerking gemaakt over het Baten en Lasten overzicht op blz. 

12. Hoe het kan dat Line-dance van plus 800 naar min 2000 is kunnen gaan. 

Zou het door de zaalhuur en het aantal leden komen? Ook is er een 

opmerking over het negatieve saldo van de secties min 5000, of dat beter als 

kosten moet worden omschreven zodat het niet onder baten valt. 

De heer Tan King-Han merkt op dat alles duurder wordt en we gaan straks 

brainstormen. 

7/8  De kascommissie keurt de jaarstukken goed en verleent decharge aan het 

bestuur. Gevraagd wordt opmerkingen te sparen voor de brainstorm sessie. 

9  De begroting wordt vastgesteld. Vooralsnog blijft de contributie zoals die is. 

10  De kascommissie 2013 wordt benoemd. Het zijn de heren John Jacobs en 

Bob Oei van de sectie biljart. De heer Djie Kiong Hoo vraagt wat de taak van 

de kascommissie is. De heer Tan King-Han antwoordt dat het de controle en 

de navraag is bij de penningmeester over het financieel jaarverslag, en de 

werkelijke kosten af te wegen tegen de begroting. De heer John Jacobs geeft 

aan dat de taak van de kascommissie is de financiële cijfers vanaf januari 

t/m december te bekijken. De heer Kwa Tjoan Lie merkt op dat om geen 

verwarring te veroorzaken, het bestuur de dagelijkse controle over de 

financiën heeft en de Kascommissie dit achteraf over het hele jaar doet. 

11  De heer Tan King-Han vraagt of er nog kandidaten voor bestuursfuncties 

naar voren willen komen. Niemand meldt zich aan. Onder applaus blijft het 

huidige bestuur nog 1 jaar aan. 

12  De heer Tan Djoen Swan vraagt aandacht voor de reis naar Tanzania en deelt 

mee dat het een vrij korte reis is, absoluut niet vermoeiend, comfortabel, er 
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worden geen lange wandelingen gemaakt en je hoeft niet sportief te zijn. 

Voor de belangstellenden zijn er brochures. Het minimum aantal deelnemers 

is 16. 

Mevrouw Elly Ang deelt mee dat er voor het uitstapje naar Florence nu 8 

mensen zijn. Het minimum aantal moet 20 zijn. De heer Tan King-Han deelt 

mee dat leden van zusterorganisaties ook heel welkom zijn, dus is de kans 

van slagen groter. De heer Djie Kiong Hoo vindt het een goed voorstel en 

vertelt dat Hua Yi haar leden gewoonlijk 5% korting geeft. De heer Tan King- 

Han zegt dat dat bij de prijs inbegrepen is. De heer Djie Kiong Hoo deelt mee 

dat leden 5% korting krijgen, zusterverenigingen 4% en 1% korting op 

snacks, reünie, etc.  

Mevrouw Patricia Tjiook heeft 2 vragen: waarom wordt er afgeweken om de 

clubmiddagen standaard de 1ste of 2de zaterdag te houden. Kan dit toch zo 

behouden blijven. De heer Tan King-Han antwoordt dat door 

omstandigheden, zoals Tjing Bing, Chinees Nieuwjaar of eerder verhuur van 

de zaal aan anderen, de clubmiddag wel eens verschoven moet worden. 

Mevrouw Patricia Tjiook zegt dat het wel vaak voorkomt. Ze verzoekt om  

continuïteit. Mevrouw Elly Ang deelt mee dat de lezing van mevrouw Patricia 

Tjiook verschoven is naar november, mede omdat zij niet in de gelegenheid 

was haar lezing in april te geven.  

De heer The Kwan Young deelt mee dat de familiesportdag gepland is op 25 

mei en vraagt of er animo voor is. De heer Lionel Tan vraagt hoe lang wij nog 

van de Tuinzaal gebruik kunnen maken. Mevrouw Elly Ang antwoordt dat dit 

waarschijnlijk tot eind 2014 zal zijn. De heer Meeuwis houdt ermee op. 

Ze deelt verder mee dat er 2 alternatieven zijn: De Fokkerzaal of Pluspunt. 

13 Sluiting van de ALV om 15.15 uur. 

                             

BRAINSTORMEN NA DE ALV 16 MAART 2013 

 

1. King Han wil de zusterverenigingen inlichten over het resultaat van onze 

brainstormsessie. Het zou interessant kunnen zijn samen te gaan. Het zou 

financieel aantrekkelijker zin, de lezingen zouden hier in Amstelveen gehouden 

kunnen worden. Er komt meer vers bloed in de verenigingen, de kosten kunnen 

gedeeld worden. Er komt een intensievere samenwerking, de catering kunnen 

we hier houden. Maar er kunnen ook cultuurverschillen zijn.  In december zou 

b.v. Hua Yi hierop kunnen antwoorden. Kwan Young merkt op dat we eventueel 

ook met andere verenigingen kunnen samengaan b.v. Lian Yi Hui. Het voordeel 

is dat de kosten verdeeld kunnen worden en King Han merkt op dat ook andere 

leden kunnen aansluiten bij diverse secties, de lezingen kunnen we delen en de 

bibliotheek. En gelukkig dat er geen politieke stromingen zijn. 

2. Er wordt gevraagd of er andere suggesties zijn. Waarop Lionel Tan vraagt of we 

al aan het brainstormen zijn. Antwoord is ja. 

Een suggestie is dat we het aantal clubmiddagen verminderen en geen ergernis 

meer hebben over het aantal aanwezigen. We zouden het Muziekuurtje minder 

professioneel kunnen maken of Chinees Nieuwjaar. 
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We zouden de ALV samen kunnen laten vallen met Chinees Nieuwjaarviering. 

Sian Tan vindt dit bezwaarlijk. Maar misschien blijven we nog even, zegt het 

bestuur. Elly Ang vindt dat we wel een aantal clubmiddagen kunnen laten vallen. 

Sally Tee zegt dat we misschien een paar keer per jaar samen wat kunnen 

ondernemen met een zustervereniging. King Han Tan zegt dat we dat volgend 

jaar kunnen bezien, want eerst komt ons lustrum. Yve Boen vraagt of we dan 

een jaarfeest krijgen. King Han Tan vraagt wie het lustrumfeest dan wil 

organiseren.  

Dat worden John Jacobs, The Kwan Young en Thio May Ling. Jan Greefkes zegt 

dat behalve lezingen tijdens de clubmiddagen ook cursussen gegeven zouden 

kunnen worden. Ongkie zegt dat door weinig afleiding en isolatie het wel triest 

wordt voor bejaarden/senioren. Sociaal contact, beweging en goede voeding is 

belangrijk voor hen. Susan Tjin en Pezaro zeggen dat tijdens clubmiddagen, 

behalve een lezing, ook een cursus en/of een workshop gegeven kan worden.  

King Han Tan zegt, dat het jaarfeest waarschijnlijk in september gehouden gaat 

worden, maar dat hangt van de feestcommissie af. 

De suggestie wordt gegeven dat het bestuur beter kan continueren. Sian Tan is 

ook druk bezig om een penningmeester te zoeken. 

Sally Tee vindt het heel demotiverend dat de clubmiddag zo weinig leden trekt. 

Als voorbeeld noemt ze de lezing van Ernie Tee over de film. Yve Boen vindt dat 

er meer met PR gewerkt moet worden. King Han Tan vindt dat er meer email 

verkeer moet komen en vraagt tevens de sectieleden actiever te worden. 

Patricia Tjiook vraagt of het komt doordat leden soms geen vervoer hebben. Tan 

Hoo Lam wil meer contact en gezelligheid en gezellige dingen organiseren zoals 

b.v. dansuurtje. Sally Tee zegt dat we b.v. ook een kaartje kunnen leggen of 

een mah-yong sessie kunnen doen. Maar ze vraagt zich af of er animo voor is. 

Lionel Tan vindt dat er behoefte is aan sociaal contact. The Gwan Tjai merkt op 

dat er in het begin van alles gedaan werd. Sally Tee heeft een trieste ervaring 

met workshops. Tan Hoo Lam vraagt of we gezamenlijke activiteiten kunnen 

ondernemen: sjoelbakken, biljarten, karaoke, jeu de boule, curling, darts. Liani 

Wullur vindt dat je niet zoveel keuzes moet hebben. 

 

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2013 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 2013 mag de vereniging zich verheugen in een ledenaantal 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, China en/of Indische Nederlanders.  
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De vereniging biedt onderdak aan verschillende (wekelijkse- en twee -wekelijkse) 

sociale en recreatieve activiteiten zoals o.a. Mahjong, Tai Ji/ Qi Gong, 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. 

 

JAARVERSLAG 2013 CLUBMIDDAGEN DOOR SALLY TEE 

 

Traditioneel werd op 12 januari het Vriendschapsjaar geopend met het bekende 

muziekuurtje van Lan Tan, met daarna het gebruikelijke drankje en hapje. Heel erg 

gezellig en vertrouwd.  

Op 9 februari gaf de heer Sie Dhian Ho een interessante lezing over multi-

culturaliteit. Aansluitend gaf onze Mu Lan groep een harmonieuze demonstratie en 

werden we verrast door een kort optreden met Liang Liong van de groep van 

Nelson Bentes, om toch een beetje van het Chinees Nieuwjaar te kunnen proeven.  

Tijdens onze ALV in maart stuitten we weer op het feit dat het bestuur graag het 

stokje wilde overdragen, maar wederom voelde niemand zich hiertoe geroepen.  

Daarna kwam het brainstormen over de toekomst van De Vriendschap. Het 

resultaat  was niet spectaculair. Iedereen is wel begaan met onze club, maar niet 

zodanig dat er mensen naar voren stapten om de club te gaan dragen. Besloten 

werd wel tot minder clubmiddagen met lezingen naast de 3 vaste clubmiddagen. 

In april was er geen clubmiddag; deze was afgezegd nadat eerst de datum was 

verzet en later er onduidelijkheid ontstond of er die zaterdag wel of geen 

Koninginnedag zou worden gevierd in de wijk rond de Tuinzaal. De lezing van 

Patricia Tjiook werd daarom verzet naar 9 november.  

In mei was Gandolfo Cascio er weer met alweer een boeiende lezing, nu over 

diverse beroemde schilders uit de Gouden Eeuw en hoe je bepaalde kenmerken kon 

bekijken of ontdekken. Ernie Tee kwam in juni met weer een heel interessante 

lezing over Indonesië in film. 

Na de zomervakantie kwam in september de heer Peter de Moel met een lezing 

over Drinkwater in Indonesië toen en nu, doorspekt met nostalgische foto’s en 

humor. Daarna kwam de heer Jan van Berkel vertellen over het ontstaan van de 

Leprastichting en de beoogde doelen, begeleid door een presentatie. 

In oktober mochten wij genieten van de humoristische lezing van de heer Jan 

Stroop over de taal, “Wat je kan kun je niet zeggen” en waarom taalverloedering 

niet bestaat. Dat  de lezing van mevrouw Patricia Tjiook op 9 november druk 

bezocht zou worden leed geen twijfel. De buitengewone interessante lezing bracht 

ook duidelijkheid betreffende bepaalde familiebanden en -verbanden. Tevens 

kregen wij tips met betrekking tot een aantal aspecten over het documenteren van 

een  familiegeschiedenis. 

En toen was daar de allerlaatste clubmiddag in Tuinzaal Patrimonium. Na decennia 

kwam er een eind aan ons verbond met de Tuinzaal. En deze laatste keer hebben 

we opgeluisterd met een expositie van een Qi-Gong lid, mevrouw Ellen Bakker, die 

een gedeelte van haar schilderijen in overleg met de beheerder de heer Meeuwis, in 
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de Tuinzaal tentoonstelde. Onze Mu Lan groep kwam een korte demonstratie geven 

met waaier en zwaard. En we genoten van een optreden van het duo Gert meets 

Oscar, met een aantal instrumenten, waaronder een keyboard en een gitaar en een 

aangename bariton.  

We hebben van onze Eet en Proef met plezier en in opperbeste stemming genoten.  

 

 

JAARVERSLAGEN 2013 VAN DE SECTIES 

 

JAARVERSLAG 2013 CATERINGCOMMISSIE 

 

Het jaar 2013 verliep voor de catering net als de voorgaande jaren, echter met één 

vervelend voorval: we moesten afscheid nemen van Arlien, een hele goede team-

player, die wegens een val op haar rug ernstig letsel had opgelopen en dus het 

cateringteam helaas vaarwel moest zeggen. HEEL ERG BEDANKT ARLIEN voor je 

bijdrage aan het cateringteam gedurende zovele jaren! 

Conform onze traditie hielden we in de maand december onze “Eet en Proef”. Deze 

keer had Sally een twee koppige band ‘Peter meet Oscar’ ingehuurd om de 

aanwezigen te vermaken met rustige, leuke liederen die velen kenden. Daarnaast 

nog een tentoonstelling van waterverf schilderijen, die aan de muur van de Tuinzaal 

werden opgehangen. Ook het optreden van Qi Gong sabel en Mu Lan waaier gaven 

een leuke sfeer voor deze middag. In totaal waren omstreeks 28 aanwezigen die 

heerlijke voor-, hoofd- en nagerechten meebrachten zoals: zalm met als topping 

wasabi-sesam van fam. Liem, rode bieten salade van fam.  Jansen, gado-2 van 

Mayke, asinan, bami goreng en nasi goreng van Sally, mapo tofu van Hing, mihoen 

goreng van Sian, sayur lodèh van Elly en Lan Tan, heerlijke bakut met tofu van 

fam. Leng uit Purmerend, heet Thais vlees gerecht van King Han, gele bolletjes en 

bubur mutiara van Elly en Nora. Alle gerechten zagen verzorgd en smakelijk uit en 

ik ben ervan overtuigd dat iedereen van de gerechten heeft gesmuld! 

Al met al konden we het jaar 2013 goed afsluiten aan de Patriaplein en met goede 

moed verwelkomen we het nieuwe jaar 2014 in de nieuwe locatie aan de 

wijkcentrum Pluspunt. 

Mayke Soeselonadi 
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JAARVERSLAG 2013 SECTIE LINE- DANCE 

 

De sectie Line – dance bestaat nu ruim 8 jaar. Toen wij in het voorjaar 2006  

begonnen met Line dance dachten wij niet het zo lang te zullen volhouden! 

Het is jammer dat het ledenaantal op donderdagavond wel wat is gedaald, maar 

degenen die wel komen vinden het nog steeds erg leuk. De meesten zijn zelfs nog 

van het eerste uur! 

Met de hulp van Coby Damen, onze enthousiaste lerares, dansen wij in de grote 

zaal van wijksteunpunt Pluspunt. 

 

De Line - dance groep op vrijdagavond – beginners en gevorderden - dansen 

tegenwoordig alleen in de kleine zaal van wijksteunpunt Pluspunt.  

Hier worden wij ook begeleid door onze enthousiaste lerares Coby Damen, die veel 

geduld heeft met de beginners. Dit wordt zeer gewaardeerd door onze nieuwelingen 

en iets gevorderden. De vrijdagavond is gesplitst in tweeën naar het niveau van de 

deelnemers. Hier zijn wat jongere maar ook oudere deelnemers, zowel dames als 

heren, die net zo enthousiast proberen te lijndansen.  

Wij zouden nog meer liefhebbers voor lijndansen (van alle leeftijden) willen 

begroeten in onze groepen.  

Om de kosten te kunnen dekken hebben wij nog meer leden nodig! 

Om wat reserve te kunnen opbouwen proberen wij één keer in de maand, meestal 

de laatste donderdag van de maand, een maaltijd en snacks te verkopen. 

 

In 2013 zijn wij begonnen een Lentefeest te organiseren. Dit werd zeer enthousiast 

gewaardeerd door onze eigen leden en door bevriende lijndansers. Daarna hebben 

wij een Zomerfeest en een Winterfeest georganiseerd, helaas waren er in diezelfde 

periode ook ergens anders vele lijndans –feesten. Maar wij blijven optimistisch! 

 

Kien/Ingkie/Elly 

 

JAARVERSLAG 2013 SECTIE MAHJONG 

 

In 2013 is het ledenaantal ietwat vermeerderd ten opzichte van 2012, echter nog 

lang niet terug op het deelnemersniveau van 4 jaar geleden! 

De “vergrijzing” slaat in ernstige mate toe binnen de mahjong, hetgeen zorgen 

baart voor de continuïteit. Op dit moment wordt er met maximaal 6 tafels gespeeld, 

de helft van wat we voorheen gewend waren. En dan moeten de “guru’s” zelf ook 

meespelen om de aantallen van 4 per tafel vol te maken! 

Voor veel mahjongers is het middagje mahjongen een van de weinige uitjes. Dat 

maakt het voor mij als sectieleider nog steeds de moeite waard. 

Ik hoop dat zich dit jaar meer leden voor de mahjong zullen aanmelden opdat deze 

sectie levensvatbaar blijft! 

 

Grace Halim 
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JAARVERSLAG 2013 SECTIE BILJART 

 

Medio 2013 heeft er een wisseling van voorzitterschap plaatsgevonden. 

De sectie biljart bestaat nu uit 15 leden en een biljart coach. 

Ons nieuwe moderne biljartcentrum is gelegen in Amstelveen, Startbaan 4. 

Er zijn leden die het biljart hebben verlaten en er zijn direct nieuwe leden 

bijgekomen. Wij biljarten elke dinsdag van 10.00 - 12.00 uur. 

Mede door het te kort aan speel tafels heb ik helaas een ledenstop moeten 

afkondigen! 

Het is bij ons altijd heel ontspannen en reuze gezellig. Soms wordt er zelfs meer 

gebabbeld en gelachen dan gebiljart! 

De nieuwe leden zijn snel ingeburgerd in het biljartsfeertje en zijn goed van de 

tongriem gesneden, zodat ook hun conversaties soms grote hilarische momenten 

tot gevolg heeft. 

Mijn plannen voor 2014 zijn om met de sectie biljart belangrijke biljarttoernooien te 

bezoeken! Ik probeer toernooien te bezoeken die dichtbij Amstelveen worden 

gehouden. Als het ver van Amstelveen plaatsvindt zou er een overnachting geboekt 

moeten worden (de toernooien worden meestal in de avond gehouden). 

 

Martin van Nuissenburg 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2013 SECTIE BIBLIOTHEEK 

 
Nieuwe aanwinsten 

Aangeschaft voor de bibliotheek De Vriendschap: 

Chen Menghong, De Chinese gemeenschap van Batavia, 1843 – 1865 

Kees Kuiken, Chinese Roots / deel 7: Voorouders van verre 

 

Geschonken door de schrijfster Liong May Swan uit Singapore: 

Fragranced Deception, Sisters in Paradise, Hidayat, Montmartre in Bondowoso en  

Sons and Daughters of Bangka. 

 

Verder nog schenkingen ontvangen van Mw. A. Schuytvlot- Boedrie en mw. Lian 

Lim. 

 

Kiong Hoo Djie 
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JAARVERSLAG 2013 SECTIE VRIJDAG BRIDGE 

 
In het afgelopen jaar nam het aantal leden af van 80 naar 67. Er kwamen wel 5 

nieuwe leden bij, maar 14 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Vier leden, te 

weten Conny Ellinger, Lian Lo, Lilly Tholenaar en Mien Stuyt kwamen te overlijden 

in respectievelijk maart, september, oktober en november. 

 

Dankzij de contributieverhoging van € 45,00 naar € 50,00 per jaar en een donatie 

van € 500,00 en een lening van € 1000,00 van het centrale bestuur van De 

Vriendschap, hebben wij begin september onze oude Bridgemates Pro kunnen 

vervangen door de nieuwe Bridgemates II. 

 

De slotdrive op 21 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 uitgereikt aan het kampioenpaar 2013, 

Djan en Li Lian Khoe. 

Het bridgeweekend werd gehouden van 5 - 8 juli in hotel Spier in Dwingeloo, 

gelegen in het Nationaal Park Dwingelderveld. Hoewel het aantal deelnemers deze 

keer wat tegenviel, vonden de deelnemers het juist door het beperkte aantal heel 

gezellig. 

 

In het najaar ontstond een minder prettige sfeer binnen onze sectie. Voortdurende 

kritiek en onterechte verdachtmakingen hebben mij - ondanks de steunbetuigingen 

van de overgrote meerderheid van onze leden - doen besluiten mij als voorzitter 

van de sectie Vrijdag Bridge terug te trekken. 

Tijdens de Kerstdrive op 20 december hebben mijn vrouw en ik afscheid genomen. 

 
Tan Djoen Swan 

 

JAARVERSLAG 2013 SECTIE GOLF 

 

Aangezien het golfgebeuren een éénmalige gebeurtenis is en dus niet zoveel 

inspanning en tijd vergt, heb ik in goed overleg met Hans Lumadjeng besloten om 

het voortaan zelf te doen. 

Gelukkig word ik daarbij bijgestaan door Tan Lioe Sien, die mij helpt met het 

uitzoeken van een geschikte en leuke baan en Giok Eng Tjiong, die de indeling van 

de deelnemers regelt. 

Het afgelopen jaar hebben we gespeeld op de Nunspeetse Golfbaan. Een mooie 

bosbaan met smalle fairways; héél uitdagend! 

Ook hebben we dit keer voor een aantal mensen op de korte, par 3 baan, gespeeld. 

Tevens goed voor het oefenen van je korte spel. 

Er is bij de sectie golf geen gebrek aan deelnemers, maar het aantal moet juist 

steeds naar boven worden bijgesteld. Dat houdt de moed erin om het te blijven 

organiseren. 

 

Sian Tan 
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JAARVERSLAG REISCOMMISSIE 

 

In 2013 heeft de reiscommissie een reis naar Tanzania georganiseerd o.l.v. Tan 

Djoen Swan. Tot onze verbijstering was er slechts 1 lid van de Vriendschap dat zich 

ingeschreven had. Dat de reis toch doorging hebben wij te danken aan deelname 

van derden (12) aan deze Safarireis naar Tanzania. 

Sie Swan Hway heeft een vrij gedetailleerd en vermakelijk verslag gemaakt van 

deze safarireis door Tanzania (zie website en volgende nieuwsbrief).  

De reisleider was gefrustreerd door de geringe deelname aan de reis van leden van 

De Vriendschap en heeft zich teruggetrokken uit de reiscommissie. Dat betreurt de 

commissie in hoge mate. 

 

In verband met het jubileumjaar zal in oktober/november 2014 een jubileumreis 

van 24 dagen naar Australië en Nieuw Zeeland (€5645) worden aangeboden aan 

onze leden o.l.v mevrouw Sian Tan (zie verderop in deze nieuwsbrief). 

In februari 2015 volgt een aanbod voor een reis naar Costa Rica en Panama 

(€2360) van 20 dagen o.l.v. Roy Ho Ten Soeng.  

 

Blijft deelname aan de reizen steeds té gering, dan zal de commissie zich ernstig 

beraden of continuering van de commissie zin heeft. 

 

Roy Ho Ten Soeng 

 

JAARVERSLAG 2013 SECTIE TAIJI/ QI GONG 

 

De afgelopen jaren waren de resultaten van de sectie Taiji en Qigong niet zo 

veelbelovend en niet rooskleurig. In het najaar van 2013 zijn er besprekingen 

gehouden. We hebben open kaart met de leden gespeeld.  

Inmiddels is de “MuLan waaier” groep, bestaande uit 4 personen zelfstandig, met 

dien verstande dat zij hun deel van de zaalhuur aan ons betalen, daar de zaalhuur 

in zijn totaliteit door ons aan het Sportbedrijf Amstelveen betaald wordt. 

En ondanks dat er wederom een verminderd aantal leden is, is de verwachting wat 

rooskleuriger. We zijn voor de Qigong van 17 leden naar 14 leden gegaan. De 

afdeling Tai Ji is van 14 naar 13 leden gegaan. 

Het nadelig saldo is vergeleken met de vorige jaren wat verbeterd. Dit is te wijten 

aan de tijdelijke verhoging van de contributie van de Taiji en een juiste boeking. 

Hoe de trend in het komend jaar zal zijn ? Dit ligt aan een aantal maatregelen die 

genomen zijn. De contributie is minimaal een jaar verhoogd naar € 8 voor beide 

groepen. Bij vakanties wordt 2 weken doorbetaald en bij afspraken met de 

loodgieter, kapper of tandarts e.d. wordt ook doorbetaald. Bij ziekte hoeft niet 

betaald te worden. Door deze maatregelen zal waarschijnlijk het inkomen ook 

stabieler zijn en beter in balans zijn met de uitgaven. Of dit inderdaad aan de 

verwachting zal voldoen kunnen we aan het eind van het eerste halfjaar van 2014 

bekijken. 

 

Sally Tee 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 EN BEGROTING 2014 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 
Voorwoord 

Alweer is er een jaar verstreken en boemelt onze Vereniging De Vriendschap maar 

door. Gelukkig dat de resultaten dat niet uitwijzen. Geschrokken van de cijfers over 

2012, hebben wij de broekriem strakker aangehaald en het resultaat mag er zijn. 

 

Het zal u zeker niet zijn ontgaan dat ik al geruime tijd bezig ben een opvolger te 

vinden; helaas nog steeds zonder resultaat. Mijn hoop is nu vervlogen en  dus heb 

ik besloten om zelf af te treden, hoe moeilijk deze beslissing ook voor mij valt.  

Ik heb, en doe dat nog steeds, altijd met heel veel plezier samengewerkt met King- 

Han Tan en Elly Ang, maar op een gegeven moment moet je voor je zelf kiezen en 

dat moment is nu gekomen. 

 

Tot slot wil ik Hiem Njoo nogmaals héél hartelijk danken voor haar niet aflatende 

steun om ieder jaar de cijfers te conformeren tot een jaarverslag. Zonder haar had 

ik dit werk niet kunnen doen. 

Ook dank ik de heren John Jacobs en Bob Oei voor hun taak in de kascommissie. 

 

Begroting 2014 

Op zich ziet de begroting er goed uit, ware het niet dat er een grote kostenpost in 

zit ten behoeve van ons Lustrumfeest. 

Voor dit jaar hebben we een ruime reservering ad € 9000,- moeten nemen. 

Het is te verantwoorden en bovendien probeer je op deze wijze iets terug te doen 

voor onze trouwe leden. 

 

Kiem Sian Tan 

 

Bijlagen 

I    Balans per 31 december 2013 

II   Staat van baten en lasten en begroting 2014 

III  Toelichting op enkele posten van de balans 

IV   Specificatie secties 

V    Rapport van de kascommissie. 
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I) Balans van de Vereniging De Vriendschap per 31 december 2013 

      

      ACTIVA 
  

2013 
 

2012 

      Vaste activa 
     Inventaris 
  

559 
 

240 

Bibliotheek 
  

243 
 

320 

   
  

 
  

   
802 

 
560 

      Vlottende activa 
    Lening aan Bridge vrijdag 
 

1000 
  nog te ontvangen posten(contr.&advert)             

520 520 
 

255 

nog te ontvangen rente 
 

235 
 

349 

   
  

 
  

   
1755 

 
604 

Liquide middelen 
    middelen bij secties Postbank 6279 

 
4880 

middelen bij sectie kas 
 

6783 
 

5380 

Clubmiddagkas 
 

2639 
 

2503 

Postbankrekeningen 
 

20253 
 

20462 

   
  

 
  

      

   
35954 

 
33225 

Totaal 
  

  
  

   

38511 

 

34389 

      Passiva 
     

      Kortlopende schulden 
    nog te betalen kosten 
 

579 
 

0 

vooruitontvangen posten (contributie 2013) 380 
 

65 

      *Vermogen 
  

37552 
 

34324 

   
  

 
  

   

38511 

 

34389 

      

      

      

      *Totaal vermogen ad € 37,552,- is inclusief het vermogen van alle secties. 
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         II)  STAAT van BATEN en LASTEN 
     

         

  
Begr.2013 

 
2013 

 
2012 

 
Begr. 2014 

BATEN 

        

         contributie 
 

6500 
 

6184 
 

6614 
 

6200 

rente 
 

300 
 

235 
 

349 
 

200 

secties 
 

-5000 
 

2367 
 

   -3117 
 

2000 

advertentie inkomsten 
 

100 
 

150 
 

110 
 

200 

TOTAAL 

 

1900 

 

8936 

 

3956 

 

8600 

         

         LASTEN 
        

         

         bestuurskosten 
 

700 
 

680 
 

729 
 

700 

sectieleidersvergadering 
 

400 
 

420 
 

360 
 

400 

representatiekosten 
 

100 
 

0 
 

86 
 

100 

nieuwsbrief 
 

1700 
 

1511 
 

1917 
 

1700 

website 
 

150 
 

100 
 

98 
 

150 

computerkosten 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

kantoorbenodigdheden 
 

300 
 

109 
 

344 
 

300 

telefoon/porti 
 

100 
 

216 
 

25 
 

100 

bankkosten 
 

150 
 

142 
 

148 
 

150 

assurantie 
 

100 
 

113 
 

103 
 

100 

KVK/abonnementen 
 

40 
 

0 
 

24 
 

40 

afschrijvingen 
 

250 
 

466 
 

230 
 

250 

onvoorziene kosten 
 

500 
 

0 
 

0 
 

500 

donatie CIHC 
 

0 
 

200 
 

0 
  clubm/huur/catering 

   
1751 

 
3295 

 
2000 

bibliotheek 
 

150 
      Lustrumfeest* 

 
  

 
  

 
  

 
9000 

         

  
4640 

 
5708 

 
7359 

 
15490 

         RESULTAAT 
 

-2740 

 

3228 

 

  -3403 

 

-6890 

         * Het negatief saldo in de begroting 2014 is ontstaan vanwege een reservering voor 

het Lustrumfeest ad € 9000,- 
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III)  TOELICHTING op enkele posten van de BALANS 

   

        Inventaris 
       boekwaarde apparatuur per 1-1-2013 

  
240 

  aanschaf in 2013 
      Computer 

    
659 

  

     

899 

  Afschrijving per jaar á 33 1/3% 
     Oude apparatuur 

 
120 

    Computer 
  

220 
    

   
340 

 
-340 

  boekwaarde per 31 december 2013 
  

559 
  

        Bibliotheek 
       boekwaarde per 1-1-2013 

   
320 

  aangekocht in 2013 
   

49 
  

     
369 

  afschrijving per jaar 33 1/3% 126 
 

-126 
  boekwaarde per 31 december 2013 

  
243 

  

        Liquide middelen bij secties Postbank 

    Taiji 
    

3247 
  Golf 

    
261 

  Line dance 
    

271 
  Line dance spaarrek. 

   
2500 

  

     
6279 

  

        Liquide middelen bij sectie kas 
     Bridge  vrijdag 

      Kas 
  

368 
    Bridge materiaal 3147 

     Afschrijving bridge mat. 20% 
     Afschr tijdsgelang 2013 -210 
     

  
2937 2937 

    

   
3305 

    Lening bij DV 
 

-1000 
    

   
2305 

 
2305 

  

        Mahjong 
    

3993 
  Biljart 

    
468 

  Line dance 
    

17 
  

     

6783 

  

        Postbankrekeningen 

       Postbankvereniging 
   

306 
  Postbank zakelijke Spaarrekening 

  
19947 

  

     

20253 
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Vermogen 

       saldo per 1-1-2013 
   

34324 
  Resultaat 2013 

   
3228 

  

     

37552 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

       IV)  Specificatie Secties 
    

    
2013 

 
2012 

       biljart 
   

88 
 

11 

bridge maandag 
  

-39 
 

0 

bridge vrijdag* 
  

1017 
 

296 

golf 
   

-161 
 

-32 

line dance 
   

1558 
 

-1956 

mahjong 
   

15 
 

297 

taiji 
   

-372 
 

-1502 

evenementen 
  

261 
 

-231 

    
  

 
  

    

2367 

 

-3117 

       

       * Bridge vrijdag 
     In dit bedrag zit een subsidie van € 500,- van de 

Moedervereniging 
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MACHTIGING 

 

Indien u niet persoonlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging 

De Vriendschap op 15 maart 2014 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 15 maart 2014 bij te wonen en zijn/haar stem op 

die ALV uit te brengen. 

 

 

______________________________  ______________________________ 

(handtekening volmachtgever 1)     (handtekening 

gemachtigde) 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

(handtekening volmachtgever 2)     (handtekening 

gemachtigde) 

 

 

 

Gelieve de volmacht uiterlijk 10 maart 2014 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 15 maart 2014 zelf aan 

de zaal laten afgeven door een ander lid. 
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CLUBMIDDAGEN 

 

5 april: lezing Henk Kooij, imker: De Bijenhouderij 

 

Maaltijd: nasi uduk voor € 9,-- per portie 

Voor bestellen zie pagina 2 

 

 

 

LUSTRUM DE VRIENDSCHAP !!!!! 

 

25 JAAR DE VRIENDSCHAP IN BEELD:  

 

WAT IS UW VRIENDSCHAP-MOMENT? 

 

In 2014 bestaat De Vriendschap 25 jaar! Een jubileum om trots op te zijn en 

dat op gepaste wijze zal worden gevierd. Een Lustrumcommissie is inmiddels 

al bezig met de voorbereidingen voor een mooi feest op  

zaterdag 11 oktober 2014. 

Tijdens die gelegenheid willen we graag deze 25 jaren van de vereniging ook 

in beeld brengen met FOTO’S. Wie heeft foto’s die hij/zij met ons allen wil 

delen, zodat we tot een overzicht kunnen komen dat ongetwijfeld veel 

herinneringen zal oproepen en ook zal inspireren voor de toekomst?!  

 

De foto’s blijven vanzelfsprekend uw eigendom: we willen ze graag lenen om 

te scannen of als u ze zelf als scan naar ons wilt mailen, is dat natuurlijk 

helemaal mooi. Hopelijk begrijpt u dat we weliswaar niet alles zullen kunnen 

gebruiken. Eén en ander zal afhangen van het onderwerp en de kwaliteit van 

de foto’s, maar wees a.u.b. niet te selectief in wat u opstuurt. 

 

Graag ontvangen we een korte toelichting bij de foto’s: datum, namen van 

personen, activiteit. Vergeet niet uw eigen naam op de achterzijde van de 

foto’s te vermelden als u ze ons toestuurt! De foto’s kunnen worden 

gestuurd naar: 

- per post: Elly Ang, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen; 

- per email: vriendschap25@gmail.com . 

 

Hartelijk dank alvast voor de moeite, we kijken uit naar uw bijdrage. 

 

John Jacobs, Kwan Young The en May Ling Thio 

 

 

mailto:vriendschap25@gmail.com


 29 

 

 

INFORMATIE VAN DE SECTIES 

 

 

 

SECTIE LINE - DANCE 

 
 

Bent u liefhebber van de hedendaagse moderne muziek en ook van de jaren ’70, 

dan bevindt u zich op het goede adres om line-dance uit te proberen (geen partner 

nodig). Kom en probeer het, wie weet doen de bewegingen u goed! 

 

De lessen zijn begonnen op 9 resp. 10 Januari 2014 en duren voort tot de zomer, 

tot en met 26 juni 2014.  

 

Gevorderden in de grote zaal:  

Elke donderdagavond van 19.00 – 22.00 uur 

€ 144,-- voor leden van De Vriendschap. Niet-Leden € 168,--.  

 

Beginners en gevorderden in de kleine zaal: 

Elke vrijdagavond:  

                          Beginners van 19.00 – 21.00 uur 

                          Gevorderden 20.00 – 22.00 uur 

 

€ 100,-- voor leden van De Vriendschap. Niet Leden € 125,-- 

 

Locatie: Wijksteunpunt PLUSPUNT 

             Smeenklaan 1 

             1182 GC Amstelveen 

 

Inlichtingen: Elly Ang – Tel. 020-4417566 Email: elly.ang@casema.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:elly.ang@casema.nl
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SECTIE BIBLIOTHEEK 

 

De bibliotheek van De Vriendschap wordt beheerd door de heer Kiong Hoo Djie. Als 

u boeken wil lenen, neemt u dan s.v.p. eerst (per e-mail of telefoon) contact op om 

een afspraak te maken. De catalogus is bij de bibliothecaris thuis op te halen, 

tegelijk met het lenen van de boeken. Desgewenst kunt u de catalogus ook per e-

mail toegezonden krijgen. Naast de boeken van de bibliotheek van De Vriendschap 

kunt u ook boeken lenen uit de privécollectie van de bibliothecaris. Beide catalogi 

zijn op de website terug te vinden en te downloaden. 

 

Kiong Hoo Djie 

E-mail : k.djie2@kpnmail.nl Telefoon : 020 – 33 17 382 

Adres : President Allendelaan 323, 1068 VM Amsterdam 

 

Nieuwe aanwinst: 

Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën 

 

HERHAALDE OPROEP 

Het boek De Engel van Kebayoran van de schrijver Louis Zweers is helaas nog 

steeds niet terugontvangen na uitleen. Er is enige verwarring over de laatste lener 

aangezien boeken ook wel worden doorgeleend. Wie heeft dit boek nog in zijn/haar 

bezit? Graag even melden aan de bibliothecaris!  

 

 

SECTIE GOLF 

 

Dit jaar zal er op 30 mei 2014 gespeeld worden op de Golfbaan Naarderbos; ook 

een mooie, uitdagende baan met hier en daar wat heuvels. 

Inmiddels zijn de flyer en inschrijfformulieren reeds verstuurd naar de trouwe 

deelnemers en de inschrijvingen lopen gestaag binnen. Er heeft zich “een vaste 

kern" gevormd en de sfeer is altijd ontspannend en gezellig. 

 

Alle informatie hieromtrent kunt u vinden op onze website of u kunt telefonisch 

contact met mij opnemen: Sian Tan 020 3377554 / 0651905279. Tevens kunt u ook 

e-mailen naar golfevenement@gmail.com 

Aangezien we een beperkte capaciteit hebben gekregen van de golfbaan en er 

tevens op die dag de Amsterdamse Golfshow plaatsvindt, wil ik geïnteresseerde 

golfers adviseren er niet te lang mee te wachten. 

 

Tot slot wil ik Juul de Moel, onze webbeheerder, heel hartelijk danken voor het 

verzorgen van zowel de flyer als het inschrijfformulier. 

 

Sian Tan 

 

 

mailto:k.djie2@kpnmail.nl
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SECTIE MAHJONG 

Mahjong spelen is gezellig en het is goed voor je geheugen! Guru’s (leraren) zijn 

aanwezig om beginnelingen aanwijzingen te geven en zij dienen ook als vraagbaak 

bij ingewikkelde situaties, ook voor gevorderde spelers. 

Helaas is onze oud-guru tante Wien Liem-Pwa kort geleden overleden.  

 

In de pauze zijn Indonesische snacks verkrijgbaar en u kunt deze lekker 

opsmikkelen bij een kopje koffie, thee of glaasje sap (te koop bij de bar), terwijl u 

bijpraat met oude bekenden of nieuwe vriendschappen sluit. 

 

Wij spelen op de 2e en 4e vrijdagmiddag van de maand. 

Hieronder volgen de speeldata tot aan de zomervakantie: 

14 en 28 maart 

11 en 25 april 

9 en 23 mei 

13 en 27 juni 

 

Plaats: Wijkcentrum Alleman 

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen 

Tijd:  12.30 - 16.30 uur (komt u s.v.p. om 12.15 uur i.v.m. registratie) 

 

Inlichtingen en aanmelding nieuwe leden:  

Grace Halim, tel. 0297-564 477 of Hilly Sie, tel. 020-645 8398 

 

REISCOMMISSIE 

 

24-DAAGSE JUBILEUMREIS AUSTRALIE EN NIEUW -ZEELAND 

13 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER 2014 

In dit jaar waarin onze Vereniging De Vriendschap 25 jaar bestaat en haar lustrum 

viert met een mooie Feestavond, wil ook ik mijn steentje bijdragen door een 

Jubileumreis te organiseren. Ik heb gekozen voor een reis naar Australië en Nieuw 

Zeeland. Een gunstige combinatie, aangezien het een verre afstand is die men 

anders meerdere keren moet afleggen wil men beide landen bezoeken.   

De aanvangsdatum is ook bewust gekozen: kort na ons Lustrumfeest. 

Voor details van deze reis: zie de website www.verenigingdevriendschap.nl 

Kortom het is een zeer indrukwekkende reis, die je niet snel zult vergeten. 

Hoewel de vertrekdatum nog ver weg lijkt te zijn, wil ik u verzoeken er niet te lang 

mee te wachten, want we willen een beperkte groep vormen, anders is het niet te 

overzien. 

Enige relevante gegevens: 

Reisdata 13 oktober t/m 6 november 2014 

Reissom (indeling in een tweepersoonskamer)              €  5.645,- per persoon               

             (toeslag éénpersoonskamer)                          €  1.375,- per persoon 

 

Sian Tan   E-mail: ks(underscore)tantjioe@hotmail.com   Tel.  020 3377554 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
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SECTIE VRIJDAG BRIDGE 

 

De bridgesectie heeft na het vertrek van de wedstrijd- en sectieleider dhr. Tan 

Djoen Swan, een nieuw bestuur, bestaande uit: 

mw. Ineke Ompi, secretaris; mw. Leny Lie, penningmeester; dhr. Ham Thouw, 

technische commissie en mw. Joyce Stupers, snackcommissie. De functie van 

voorzitter is nog niet vervuld. De wedstrijdleiding is in handen van dhr. Ernst 

Warendorf. 

 

Mw. Patricia Tjiook-Liem die zich in de afgelopen periode als interim-voorzitter 

heeft ingezet voor het voortbestaan van de sectie is met de installering van het 

nieuwe bestuur teruggetreden. Zij blijft het nieuwe bestuur als adviseur, 

woordvoerder of contactpersoon voorlopig begeleiden.  

 

De drives worden gehouden op de eerste en derde vrijdag van de maand in 

Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen.  

Er wordt gespeeld van 11.30 - 15.15 uur met een lunchpauze van een half uur. 

Tijdens de lunch zijn Indonesische snacks verkrijgbaar. 

 

Wij hebben nog plaats voor nieuwe leden.  

Inlichtingen bij dhr. Ham Thouw, tel. 06-10798126, e-mail briva2@gmail.com of bij 

mw. Ineke Ompi, tel. 020-6326237, e-mail ineke.ompi@gmail.com 

 

 

 

SECTIE TAIJI / QI GONG 

 

Het aantal leden is opnieuw gereduceerd tot 27. 

Bij Tai-Ji is het aantal leden nu 13. Een lid is uitgeschreven wegens privé 

omstandigheden. Ook is een lange vorm vervangen door een kortere. 

 

Bij Qi-Gong is het aantal leden nu 14, want er hebben zich 3 leden laten  

uitschrijven door ouderdom en lichamelijke klachten. 

 

De tijden zijn: Tai-Ji maandag  15.15 - 17.15 u 

                     Qi- Gong woensdag 12.45 - 14.00 u 

 

Het adres is Landtong 12, te Amstelveen. 

 

Informatie bij Sally Tee tel. 020-6194823. E-mail sallyteehols@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

mailto:briva2@gmail.com
mailto:ineke.ompi@gmail.com
mailto:sallyteehols@hotmail.com
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VOORAANKONDIGING 

 

RONDLEIDING OP DE TENTOONSTELLING VAN DE EXPEDITIE ZIJDEROUTE 

IN DE HERMITAGE TE AMSTERDAM 

 

Op veler verzoek, gaan wij een rondleiding organiseren met een speciale gids, op 

de tentoonstelling over de Expeditie Zijderoute. 

 

Voor de inhoud kunt u kijken op de website van Museum de Hermitage:  

 

http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/expeditie_zijderoute/inleiding.htm 

 

Er worden 2 rondleidingen gehouden op vrijdag 2 mei en dinsdag 6 mei. 

Op vrijdag 2 mei start de rondleiding om 11.15 uur en op dinsdag 6 mei om 11.00. 

 

Als gebruikelijk gaan we daarna gezamenlijk een Chinese lunch, dim sum, nuttigen 

(facultatief, kosten worden hoofdelijk omgeslagen). 

Gepland is om circa 13.30 in het restaurant te zijn. Het wordt een restaurant op de 

Zeedijk, het is vlakbij, te lopen of 1 halte met de Metro. 

 

In de volgende nieuwsbrief, die in april verschijnt, kunt u meer details hierover, 

lezen. 

 

 
 
U kunt zich nu al aanmelden bij: 
 
Hing Teng, email: hhteng@telfort.nl of mobile: 06 2266 0108 
 
De kosten voor de rondleiding bedragen € 7,50 per persoon (instructies volgen). 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/expeditie_zijderoute/inleiding.htm
mailto:hhteng@telfort.nl
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INSCHRIJFFORMULIER 

De Vriendschap is een vereniging voor jong en oud. De vereniging stelt zich ten doel het 

bevorderen van de onderlinge vriendschapsbanden van de leden. Zij tracht dit doel te 

bereiken door het stimuleren en organiseren van sociale, culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten. De vereniging draagt een open karakter en heeft geen politiek en/of religieus 

oogmerk. 

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de vereniging  

De Vriendschap: 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

Meldt hierbij ook partner als lid/donateur:  ja / neen 

Naam: M/V 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Fax: E-mail: 

Beroep (evt. voormalig): 

Hobby’s: 

De contributie voor 2014 bedraagt €25,00 per echtpaar of €15,00 per persoon. Zij die geen 

machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie hebben afgegeven zullen 

een acceptgiroformulier ontvangen, waarvoor €2,00 extra in rekening wordt gebracht. 

Datum:        Handtekening: 

 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen,  

tel. 020-4417566 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank rekeningnummer: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v De Vriendschap te Amstelveen; 

KvK nummer 405 368 50 

DE VRIENDSCHAP 

 

 

 

 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/
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Aan 

de Penningmeester van vereniging De Vriendschap 

 

Machtiging tot automatische afschrijving van de jaarcontributie 

 

Ondergetekende, 

 

Lidnummer: Geb. datum M / V 

Naam Voorletters 

Adres 

Postcode Woonplaats 

 

machtigt hierbij de penningmeester van De Vriendschap tot wederopzegging om de 

jaarlijkse contributie af te schrijven van zijn/haar rekening. 

 

Naam bank: Rekening nr.: Contributie hoogte: 

€ 25,00 

€ 15,00 

 

Datum:       Handtekening 

 

 

U hebt 56 dagen de tijd om zonder opgave van redenen uw Bank opdracht te 

geven om het geïncasseerde bedrag terug te laten storten. 

 

Opsturen aan: 

Secretariaat De Vriendschap, Mr. Troelstralaan 21, 1181 VD Amstelveen 

email: info@verenigingdevriendschap.nl 

Website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank rekeningnummer: NL85 INGB 0006 077092 t.n.v. De Vriendschap te 

Amstelveen 

KvK nummer 405 368 5 

 

 

 

 

 

DE VRIENDSCHAP 

http://www.verenigingdevriendschap.nl/


 36 

 

ACTIVITEITENAGENDA 2014 DE VRIENDSCHAP 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

Toegang voor leden gratis, voor niet leden € 3, tenzij anders vermeld                                                      

 

15 maart: ALV  

+ korte lezing Jan Greefkes over Water en duikreportage SCAPAFLOW 

 

5 april: lezing Henk Kooij, imker: De Bijenhouderij 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Overige activiteiten DV: 

 

2 mei en 6 mei: rondleidingen Zijderoute in Hermitage 

  

30 mei: Golfdag DV en Inisiatip 

 

11 oktober: Lustrumfeest De Vriendschap!  

 

Reis: 

13 oktober 24-daagse DV-reis Australië en Nieuw Zeeland 

 

Geplande clubmiddagen: 7 juni, 6 september, 8 november en 6 december 

 

Activiteiten zusterverenigingen: 

 

Inisiatip: 13 april: lezing: “Wat kan ik allemaal met smartphone of tablet” 

www.inisiatip.nl 

 

Hua Yi Xie Shang Hui: 12 april: Tjing Bing uitstapje naar Lelystad met 

fotoworkshop 

www.huayixieshanghui.nl 

 

2E PUBLIEKSMIDDAG KITLV-CIHC 

“CHINEZEN UIT INDONESIË EN HUN ERFGOED IN NEDERLAND” 

 

Vrijdag 11 april 13.00 – 18.00 uur, Universiteit Leiden 

Op deze dag zullen diverse sprekers aspecten van de geschiedenis van de 

Chinezen uit Indonesië belichten en informeren wij u over de activiteiten 

van het CIHC-KITLV. 

Wilt u deze middag bijwonen, dan is aanmelding verplicht via  

kitlv@kitlv.nl of tel. 071-527 2295. 

http://www.inisiatip.nl/
http://www.huayixieshanghui.nl/
mailto:kitlv@kitlv.nl

