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SAMENSTELLING BESTUUR 

 

Voorzitter   : Dhr Tan King-Han  

Secretaris   : Mw. Elly Ang 

Penningmeester  : Mw. Mayke Soeselonadi 

Algemeen bestuurslid : Mw. Sally Tee 

 

Secretariaat De Vriendschap 

 

Mr. Troelstralaan 21 

1181 VD Amstelveen 

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

website: www.verenigingdevriendschap.nl 

ING-bank IBAN: 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. 2015-2 : 12 april 2015 

 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 Bibliotheek  dhr. Kiong Hoo Djie Tel. 020-3317382 

  E-mail: Djiekh@gmail.com 

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

  email:martin34nuissenburg@live.nl   

Sectie Bridge Maandag dhr. Lionel Tan   Tel. 020-4535592  

  E-mail: lionel.tan@kpnmail.nl 

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

  E-mail: ineke.ompi@gmail.com 

 mw. Leny Lie Tel. 020-6436918 

  E-mail: lie.leny@gmail.com 

Sectie Golf mw. Kiem Sian Tan  Tel. 020 - 3377554 

  E-mail: ks_tantjioe@hotmail.com 

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

 E-mail swankiensie@hotmail.com  

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

E-mail: g.halim@telfort.nl 

 mw. Hilly Sie Tel. 020 – 645 8398 

Clubmiddagen mw. Sally Tee Tel. 020-6194823 

  E-mail: sallyteehols@hotmail.com 

Commissie Catering mw. Elly Ang Tel. 020 – 441 7566  

 E-mail: elly.ang@casema.nl  

Commissie Evenementen mw. Hing Teng Tel. 020 – 641 3859 

E-mail: hhteng@telfort.nl 

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

 E-mail: hotensoeng@multiweb.nl  

Website   mw. Juul de Moel-Nitisusanta  

Tel. 033-2536426/06-47774560 

        E-mail: juul@omnisys.nl 

Redactie Nieuwsbrief  mw. Juul de Moel-Nitisusanta (doet ALLEEN de opmaak) 

mw. Elly Ang  E-mail: elly.ang@casema.nl 

 (doet de organisatie/planning/teksten verzamelen/ 

 communicatie met de drukker) 

 

 

 

MEDEDELING VAN HET BESTUUR 

EIGEN RISICO 

Leden van de vereniging “DE VRIENDSCHAP”, Amstelveen, niet-leden en introducés 
die deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten doen dat voor 
eigen risico. De vereniging is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, door de 

leden, niet-leden en introducés geleden tijdens of in verband met de activiteiten 
van de vereniging. 

Zie art. 16 van H.H.R. 

mailto:Djiekh@gmail.com
http://live.nl/
mailto:lionel.tan@kpnmail.nl
mailto:ineke.ompi@gmail.com
mailto:lie.leny@gmail.com
mailto:ks_tantjioe@hotmail.com
mailto:swankiensie@hotmail.com
mailto:g.halim@telfort.nl
mailto:sallyteehols@hotmail.com
mailto:elly.ang@casema.nl
mailto:hhteng@telfort.nl
mailto:hotensoeng@multiweb.nl
mailto:juul@omnisys.nl
mailto:elly.ang@casema.nl


 4 

OPROEP VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 

Vereniging DE VRIENDSCHAP 

 

d.d. 14 maart 2015 

 

om 14.30 uur 

 

 

Geachte leden, 

 

Met genoegen nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

 

 

Datum:  zaterdag 14 maart 2015 

 

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 RUBEN GREVEN OVER DIAMANTEN 

(DIAMONDS ARE A GIRL BEST FRIEND) 

 

 

Maaltijd: Lontong Rames voor € 9,-- per portie 

Voor bestellen zie pag. 2 
 

 

 

 

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:info@verenigingdevriendschap.nl
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ALGEMENE LEDENVERGADERING DE VRIENDSCHAP (ALV) 

DATUM: 14 MAART 2015 – AANVANG: 14.30 UUR 

 

 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststelling van de agenda 

 

4. Vaststellen Notulen ALV 15 maart 2014 

 

5. Algemeen jaarverslag 2014 van de secretaris; terugblik en overzicht 

activiteiten; jaarverslagen secties 

 

6. Financieel jaarverslag 2014 penningmeester 

 

6A. Lening sectie Bridge 

 

7. Verslag 2014 van de Kascommissie 

 

8. Goedkeuring van de jaarstukken 2014 en decharge van het bestuur 

 

9. John Jacobs – kandidaat voorzitter – stelt zich voor 

 

10. Benoeming van nieuwe voorzitter 

 

11. Samenstelling en (her) benoeming overige bestuursleden 

 

12. Afscheid voorzitter 

 

13. Vaststellen begroting 2015 en contributie 2015 

 

14. Benoeming kascommissie voor 2015 

15. Rondvraag 

 

16.Sluiting 

 

Tan King-Han, voorzitter 

Elly Ang, secretaris  
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(concept)   Notulen Algemene Ledenvergadering De Vriendschap 

datum: 15 maart 2014 

 

Locatie:   Pluspunt, Smeenklaan 1, 1182 GC Amstelveen 
Aanwezig bestuur: voorzitter de heer Tan King-Han  

secretaris mevrouw Elly Ang 

penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian  
Notulist:   mevrouw Thio May Ling  

 

 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Vaststelling van de agenda 

4. 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 2014 

11. Samenstelling en (her-)benoeming bestuur 

12. Afscheid van de 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 

 

Ad 1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 14.35 uur. Er wordt geconstateerd dat het 
vereiste quorum van 10% is bereikt met 55 aanwezige leden en 23 afgegeven 

machtigingen.  
 

Ad 2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

Ad 3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
Ad 4. Notulen ALV 16 maart 2013 
- p. 13; de heer Djie Kiong Hoo heeft schriftelijk een toelichting ingebracht dat bij 

het organiseren van reizen (deelnemers van) Hua Yi vroeger 5% korting kreeg 

van het reisbureau. Hiervan werd 1% aangewend voor extra kosten als snacks, 

drinkwater, tips en reünie deelnemer. Het overige ging naar de kas ten behoeve 

van het bekostigen van activiteiten van de vereniging. 
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- p. 14: de heer Hoo Lam Tan merkt op, dat zijn daar genoemde vraag over te 

ondernemen activiteiten, niet inhield dat hij deze gaat ondernemen. Hij bedoelde 

het als suggestie. 

Hierna worden de notulen van de ALV 2013 door de vergadering goedgekeurd. 
 

Ad 5. Algemeen jaarverslag 2013 van de secretaris; terugblik en overzicht 
activiteiten; jaarverslagen secties 
- p.19: de heer Lionel Tan vraagt waar het verslag van de Maandag Bridge is 

gebleven. Voorzitter antwoordt dat in de sectievergadering immers was 

besproken dat de Maandag Bridge geen sectie binnen de vereniging was. Omdat 

deze activiteit echter zo verankerd is binnen de vereniging, wordt besloten dat 

een verslag van de Maandag Bridge in het vervolg wel weer wordt opgenomen. 

Het algemene jaarverslag en die van de secties wordt hierna goedgekeurd. 
 

Ad 6. Financieel jaarverslag 2013 penningmeester 
- p. 22: mevrouw Patricia Tjiook merkt op dat onder de Liquide middelen de post 

‘Postbankrekeningen’ gewijzigd dient te worden in ‘ING Bank rekeningen’. 

Waarvan akte. 

- p. 24: naar aanleiding van de post ‘Leningen aan Bridge vrijdag’ onder de 

vlottende activa (p. 22) vraagt mevrouw Patricia Tjiook hoe de verhouding is 

tussen de sectie Vrijdag Bridge ten opzichte van de hoofdvereniging. Volgens 

haar is de sectie financieel zelfstandig. 

Voorzitter antwoordt dat het streven inderdaad is dat elke sectie autonoom is, 

maar dat de moedervereniging een subsidie/lening kan verstrekken. De 

betreffende lening is verstrekt om materiaal aan te schaffen. Mevrouw Tjiook 

geeft aan dat die post dan niet daar op de balans dient te staan. Evenmin hoort 

het bridge materiaal á € 3.147,- dan niet bij de liquide middelen sectie Kas. De 

secties zijn financieel zelfstandig. 

Er ontstaat hierop een korte discussie over de aansprakelijkheid van 

bestuursleden van een vereniging. De heer Kwa Tjoan Lie wijst erop dat elk 

bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk is voor het vermogen van de vereniging, 

inclusief de secties. De huidige formulering zoals het in de statuten staat, is 

volgens hem achterhaald. Voorzitter zal navraag doen of het in het Huishoudelijk 

Reglement kan worden geregeld, en/of dat er een gang naar de notaris moet 

worden ondernomen. 

- p. 25: de heer Lionel Tan brengt de “beroemde Maandag Bridge” nog even onder 

de aandacht; volgens hem zijn de posten over 2012 en 2013 omgewisseld. 

Penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian zal het nakijken. 

- p. 25: mevrouw Patricia Tjiook vraagt waar het bedrag van de Vrijdag Bridge á € 

1.017,- op is gebaseerd. Ook dit zal door de penningmeester worden uitgezocht. 

- p. 25: mevrouw Hing Teng complimenteert de sectie Line Dance die vanuit een 

negatieve positie in 2012 op een batig saldo van € 1.558,- is gekomen in 2013. 

Penningmeester bevestigt dat er onder andere vier keer Line Dance middagen 

zijn georganiseerd die succesvol waren en geld hebben opgeleverd. 
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Ad 7. Verslag 2013 van de Kascommissie 

Mevrouw Hing Teng geeft aan dat de handgeschreven notitie van het commissielid 
de heer Bob Oei niet te lezen valt. Penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian leest 

het voor. Het andere commissielid de heer John Jacobs licht verder toe, dat er een 
verschil van inzicht bestond over het bedrag waarvoor de bridge mates van de 
sectie Vrijdag Bridge in de boeken staan. Volgens de heer Jacobs mag een 

commissielid altijd een opmerking maken.  
 

Deze actie van de heer Bob Oei geeft aanleiding tot het formeel openbaar maken 
van de vertrouwenscrisis die tussen het bestuur, c.q. de voorzitter Tan King-Han, 
en de heer Bob Oei is ontstaan in de voorafgaande periode. Deze crisis is vooraf 

gegaan door strubbelingen binnen de secties Biljart en Vrijdag Bridge, waardoor bij 
beide de sectieleiders zijn opgestapt. Voorzitter leest een resumé van eigen hand 

over de afgelopen gebeurtenissen voor en besluit met het voorstel aan de ALV om 
de heer Bob Oei te royeren. 
 

De ALV merkt op: 
- de heer Lionel Tan: We hebben er kennis van genomen en zaken zijn nu toch 

geregeld, gepasseerd? Laten we het hierbij laten. 

- de heer Kwa Tjoan Lie: De Vriendschap is niet gebaat bij elke keer onrust. Het 

bestuur heeft naar goeddunken gehandeld. 

Ik mis twee elementen in onze vereniging die ik zou willen voordragen voor het 

Huishoudelijk Reglement. Namelijk de plichten en de rechten van leden. Zij 1. 

onthouden zich van activiteiten die de eer en goede naam van de vereniging 

schaden, en 2. onthouden zich van activiteiten die de goede gang van zaken 

zouden verstoren. 

Als men dat niet doet, dan heeft het lid zichzelf al gediskwalificeerd als lid. 

- de heer Jean-Louis Jansen: Als voormalig kascommissielid vind ik het ongehoord 

om zo’n opmerking te plaatsen op het rapport.  

- mevrouw Patricia Tjiook: Er is een patstelling geweest. Wat er bij de sectie Biljart 

is gebeurd weet ik niet. Ik ben al jarenlang lid van de sectie Vrijdag Bridge en 

daarom heeft de voorzitter mij gevraagd de rust te herstellen na het terugtreden 

van de sectieleider.  

Ten behoeve van de vereniging stelt zij voor: zand erover zonder voorwaarden, 

met eigen verantwoordelijkheden. 

Haar woorden worden met groot applaus door de ALV ontvangen. Voorzitter Tan 

King-Han gaat akkoord met dit resultaat maar stelt dat hij daarmee uitdrukkelijk 

er van uit gaat dat de heer Bob Oei zich verder onthoudt van bemoeienissen 

binnen de secties/vereniging zoals eerder tot deze crisis hebben geleid.  

Het verslag van de kascommissie wordt daarmee geaccordeerd, met de 

aantekening dat de heer Jean-Louis Jansen als enige er niet mee wil instemmen 

vanwege de bijgeschreven opmerking van de heer Bob Oei. 

 

Ad 8. Goedkeuring van de jaarstukken 2013 en decharge van het bestuur 
De ALV keurt de jaarstukken 2013 goed en verleent het bestuur decharge. 
 

Ad 9. Vaststellen begroting 2014 en contributie 2014 
De begroting over 2014 wordt goedgekeurd, alsmede de handhaving van de huidige 

hoogte van het contributiebedrag. 
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Ad 10. Benoeming kascommissie 2014 

De heer John Jacobs blijft aan als kascommissielid en de heer Gan Kay Sian treedt 
toe. 

De heer Jean-Louis Jansen doet een dringend beroep op hen om de zaken bij de 
sectie Vrijdag Bridge op orde te stellen. 
 

Ad 11. en 12. Samenstelling en (her-)benoeming bestuur en Afscheid van 
de penningmeester 

Voorzitter Tan King-Han geeft aan het komende jaar nog aan te blijven, waarmee 
hij 10 jaar voorzitterschap zal afsluiten.  
Mevrouw Elly Ang blijft aan als secretaris en zal worden ondersteund door mevrouw 

Mayke Soeselonadi. 
Penningmeester mevrouw Tan Kiem Sian spreekt een afscheidswoord uit, waarin zij 

aangeeft veel dank te zijn verschuldigd aan mevrouw Hiem Njoo die haar altijd met 
raad en daad heeft bijgestaan. Mevrouw Tan geeft aan, dat haar terugtreden niets 
te maken heeft met de onrust in de vereniging bij de secties Vrijdag Bridge en 

Biljart, maar alles met een gevulde privé agenda. Voor de lustrumcommissie zal 
mevrouw Tan als penningmeester (blijven) acteren en zij sluit af met de 

verzekering actief lid te blijven. De secretaris overhandigt als blijk van dank en 
waardering een bloemstuk met orchideeën aan mevrouw Tan. 

Voorzitter Tan King-Han wordt penningmeester a.i. tot er een andere oplossing 
wordt gevonden. Het streven is erop gericht om in de toekomst de secties financieel 
zo autonoom mogelijk te maken. De dames Mayke Soeselonadi en Sally Tee hebben 

zich aangemeld om het bestuur te komen versterken in de komende periode. De 
laatste vraagt het woord en geeft aan, dat niemand opstaat om in het bestuur te 

komen, maar dat er wel altijd commentaar is. Dit moet toch anders kunnen. Nu 
moet er bijvoorbeeld een betaalde administrateur worden aangetrokken voor het 
opmaken van de boeken. 

De heer Lionel Tan bedankt het bestuur voor haar inzet, beseffende dat er “altijd 
onenigheden zullen zijn, zeker als het merendeel Chinees is.” Zijn woorden worden 

met gelach en applaus van de aanwezigen bevestigd. 
 
Ad 13. Lustrum 2014 (lustrumcommissie) 

Voorzitter van de commissie de heer John Jacobs licht kort toe dat de locatie en 
datum inmiddels bekend zijn: 11 oktober 2014 in het A4 restaurant van Van der 

Valk. Hij vraagt de leden om suggesties in te brengen die zij graag in het 
programma terug willen zien. Mevrouw Thio May Ling doet een oproep voor 
beeldmateriaal van momenten bij De Vriendschap in de afgelopen 25 jaar. Deze 

zullen als compilatie worden vertoond op de feestavond. 
- De heer Kwa Tjoan Lie vertelt dat er een video reportage is van de viering 

van het 10-jarig bestaan. 

- Mevrouw Hing Teng wenst de commissie succes en merkt op dat het 

bijzonder is dat er voor het feest € 9.000,- is gereserveerd. 

- De heer Martin van Nuissenburg vraagt of er introducés welkom zijn. Het 

antwoord is bevestigend. 

 
Ad 14. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement art. 4: royement 

Kan een sectie een lid royeren? Het Huishoudelijk Reglement moet hierop 
aangepast te worden. De heer Lionel Tan neemt de formulering op zich. Mevrouw 

Patricia Tjiook verzoekt om een bewoording die “niet te onvriendelijk” zal zijn, en 
het in termen van conflict te houden. De ALV stemt hiermee in met applaus.  
In dezelfde geest zal ook de ballotage optie uit het reglement van de sectie Vrijdag 

Bridge verwijderd worden. 
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Ad 15. Discussie over niet-leden binnen de secties; eventuele wijziging (en 

stemming) in Huishoudelijk Reglement 
Als mede-sectieleider bij Line Dance vertelt mevrouw Elly Ang dat er mensen zijn 

die graag meedoen, maar “niet lid willen zijn van een vereniging van Chinezen”. Ze 
hebben er zelfs de hogere bijdrage voor over die je als niet-lid voor deelname 
betaalt. Mevrouw Thio May Ling vindt dat regelmatige deelname aan activiteiten 

van de vereniging vanzelf inhoudt, dat men lid wordt. De Vriendschap is immers de 
paraplu waaronder alle sectie activiteiten vallen. Voorzitter ontvangt graag 

aanvullingen/verbeteringen hieromtrent.  
 
Ad 16. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

Ad 17. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 16.30 uur. 
 

 
 

 
 

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2014 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 
Indonesie) 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.  

In 2014 mag de vereniging zich verheugen in een ledenaantal van ruim 445 
personen.  
Hoewel de ledenaantal stabiel blijven, doordat er nieuwe leden bijkomen van o.a. 

Bridge en de Line dance, zijn er enkele leden van ons uitgeschreven, door ziekte en 
verhuizing naar verzorgingshuizen. De leden bestaan uit personen die veelal van 

Peranakan Chinese afkomst zijn, of zich op welke manier dan ook verbonden voelen 
met Indonesie, China en/of Indische Nederlanders en ook Nederlanders. Door de 
Bridge hebben wij een aantal Nederlandse leden in onze vereniging. 

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.  
Doordat onze oude ontmoetingscentrum “De Tuinzaal” moest worden afgebroken, 
kunnen wij gelukkig terecht bij “Pluspunt” niet zo ver verwijderd van De Tuinzaal. 

Begin 2014 konden we beginnen in de nieuwe locatie “Pluspunt” en hebben het  
aantal clubmiddagen verminderd met 7 zaterdagen, doordat op sommige 

clubmiddagen het aantal bezoekers heel gering was, wegens activiteiten elders of  
activiteiten van andere zusterverenigingen. 
De clubmiddag werd 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. 
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Overzicht clubmiddagen en evenementen : 
11 januari Nieuwjaars viering “Muziekuurtje van Mevr.Lan Tan”  

(Clubmiddag) 
17 januari Rondleiding Ming Dynastie in Museum de Nieuwe Kerk 
15 maart ALV met daarna lezing van Jan Geefkes over Water en Duiken 

  (Clubmiddag) 
5 april  Lezing Dhr. Henk Kooij (“Imker, de Bijenhouderij”),  

lezing Dhr. Yap Kioe Bing (“Mijn vader uit Semarang”) 
(Clubmiddag) 

2 en 6 mei Rondleiding Zijderoute in Hermitage 

30 mei Golfdag DV en Inisiatip 
7 juni  Lezing Dhr. Liem Soei Liong (“Drie periodes voor de Chinezen uit  

  Indonesie vanaf de 20ste eeuw”) 
  (Clubmiddag) 
12 juli  Bezoek de Chinese tentoonstelling “Kunt uit China” in Nagele 

6 sept. Lezing Dhr. Tee Hay Tjoe (“Goed geregeld afscheid voorkomt  
  problemen en bespaart kosten”) 

  (Clubmiddag) 
26 sept. Wandeling naar de Jordaan 

11 okt. Lustrumfeest “De Vriendschap bestaat 25 jaar” 
8 nov.  Lezing Dhr. Gandolfo Cascio (“Moderne Italiaanse Kunst”) 
  (Clubmiddag) 

6 december “Eet en Proef” met daarvoor een lezing van Peter Ho over de huidige 
 ontwikkelingen in China  

(Clubmiddag) 
 
Elly Ang 
 

JAARVERSLAG 2014 CLUBMIDDAGEN 

 
Dit afgelopen jaar hadden we 8 clubmiddagen waarvan 4 al een vaste thema 
hadden. Zoals gewoonlijk in januari Het Muziekuurtje van Lan Tan, in maart de ALV 

met daarna de lezing van Jan Greefkes met “Water en Duiken” als onderwerp. Even 
had het gescheeld of wij überhaupt nog een lezing zouden krijgen. Jan Greefkes 
was namelijk toen net heel ziek geweest. Maar gelukkig voelde hij zich goed 

genoeg om het toch te doen. Hulde en nog bedankt ! 
In april hadden we twee lezingen. De eerste ging over een actueel onderwerp, de 

bijenhouderij met de heer Henk Kooij, tevens imker, als lector. En de heer Yap Kioe 
Bing, met als onderwerp “Mijn vader uit Semarang”.  
Daarna in juni de heer Liem Soei Liong met als onderwerp de evolutie van de 

Chinezen in het huidige Indonesië. Hierna, hadden we 2 maanden zomerreces.  
In september kwam de heer Tee Hay Tjoe, met zijn uiteenzetting over de stappen 

die je zou moeten ondernemen om alles geregeld te hebben voordat je sterft en de 
eventuele gevolgen als je dat niet zou doen.  
In oktober vierden wij ons 5de lustrum in Hotel van der Valk Schiphol.  

In november kwam Gandolfo Cascio met zijn altijd boeiende lezing over 
kunstschilders. Ditmaal ging het over de moderne Italiaanse kunst.  

Onze laatste activiteit dit jaar was “Eet en Proef”, met als begeleiding een celliste, 
Eko van Dun en een boeiende lezing over het huidige China door Peter Ho, o.a. 
Sinoloog en Hoogleraar aan de universiteit van Leiden. 

 
Sally Tee 
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JAARVERSLAG 2014 SECTIE BIBLIOTHEEK 

 

Aanwinst : 

1. Bloem, Java van Bloem    E 25.00 

2.Jansen van Galen, Afscheid van de Koloniën E 44.95 

  

Geschonken door Mw. Lian Liem : 

1. George Orqwell, Burmese days 

2. Ong Hok Ham, The Thugs, he curtain thief and the Sugar Lord. 

3. Oost Azie en Oceanië 

  

Geschonken door Mw. Sally Tee : 

Peter Ho, Dat is Chinees voor mij. 

 

Kiong Hoo Djie 

 

JAARVERSLAG 2014 SECTIE BILJART 

 

Zowel biljart technisch als financieel was 2014 een bemoedigingsjaar geweest voor 

de club De meeste leden waren altijd present op de Dinsdagochtenden. 

Door de extra biljartlessen, die Dhr. Raymond Tjon op elke Maandagochtend wordt 

gegeven is het biljart niveau van enkele leden merkbaar beter op geworden ! 

Dhr. Raymond Tjon is een zeer ervaren biljarter, heeft diverse tournooi prijzen 

gewonnen en was ook nog biljart kampioen van Amsterdam geweest ! 

De biljartlessen op Maandag is prive en is dus buiten de Vriendschap om 

De gezelligheid op de biljartclub is nog altijd no.1. Al met al, het gaat om de club, 

zoals bedoeld is. Namelijk: ontspannend, gezellig en altijd goed geluimd. 

Kosten (nog altijd) per keer - €3,75  en per 10 keer €35.-- 

Locatie Startbaan 4 - 1185 XP - Amstelveen 

E-mail  Martin34nuissenburg@live.nl 

Mobiel 06-37356872 

Privé  020 -6437867 

 

Martin van Nuissenburg  

 

JAARVERSLAG 2014 SECTIE BRIDGE MAANDAG 

 

De groep Bridge-Maandag wordt gespeeld bij wijksteunpunt MOC. 

Sinds september 2014 tot en met eind augustus 2015 moeten degenen die gebruik 

maken van de faciliteiten van de MOC een bijdrage van Euro 30,50 aan de MOC 

betalen. Aan deze nieuwe regeling hebben 12 personen gevolg gegeven, zodat we 

kunnen spreken van 12 vaste leden. 

Gewoonlijk wordt aan twee tafels gespeeld en ik kan zeggen dat de stemming en 

onderlinge saamhorigheid opperbest zijn...... 

 

Lionel Tan 

mailto:Martin34nuissenburg@live.nl
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JAARVERSLAG 2014 SECTIE BRIDGE VRIJDAG 

 

Per 1 januari 2014 is een nieuw bestuur aangetreden bij de Sectie Bridge. 
Mw. Ineke Ompi werd secretaris, Mw. Leny Lie penningmeester. Dhr. Ham Thouw 

nam de Technische Commissie voor zijn rekening en Mw. Joyce Stupers leidde de 
Snackcommissie. Het nieuwe bestuur trad aan na het onverwachte en plotselinge 
vertrek van de Dhr. D.S. Tan, leider van de sectie Bridge-Vrijdag.  

Op verzoek van en in overleg met het hoofdbestuur werd Mw. Patricia Tjiook-Liem 
interimvoorzitter om de nodige maatregelen te treffen zodat deze sectie verder kon 

gaan. Bij de installering van het nieuwe bestuur trad zij terug, maar bleef, in 
afwachting van een voorzitter, het nieuwe bestuur (waarvan alle bestuursleden 
nieuw in hun functie waren) begeleiden. In januari 2015 werd zij voorzitter. 

De heer Ernst Warendorf werd onze wedstrijdleider.  
 

De sectie Bridge-Vrijdag bestaat per 1 januari 2015 uit 60 leden. Zeven leden 
hebben hun lidmaatschap opgezegd, o.a. vanwege gezondheidsredenen,  een lid is 
overleden. Er hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld voor het lidmaatschap van 

de sectie bridge. 
 

Er waren drie hoogtepunten in ons bridgejaar. De slotdrive werd op 20 juni 
gehouden en was erg gezellig ook door deelname van de drive van een aantal 

paren van Bridgeclub Multicolor van onze zustervereniging Inisiatip De prijzentafel 
viel in de smaak. Deze dag werd afgesloten met een diner in Restaurant New 
Peking City.    

Het bridgeweekend van 15 – 18 augustus  in Horst (L) verliep zeer geanimeerd. 
Oude en nieuwe leden leerden elkaar aan en buiten de bridgetafel beter kennen.  

De Kerstdrive op 19 december 2014 was een succes. Deze werd afgesloten met een 
feestelijke borrel. Ook door het grote aantal gasten was de sfeer uitstekend.  Alle 
deelnemers konden, dankzij de gulle hand van de Fa. Go-Tan, naar huis met een 

aantal van haar welbekende Indische producten, die uitnodigden tot proeven of zelf 
aan de slag gaan. 

Aan het einde van  de Kerstdrive werd bekend gemaakt wie de clubkampioenen 
waren geworden in 2014. De wisselbeker zal in januari 2015, nadat hun namen 
daarin zijn gegraveerd, uitgereikt worden aan de winnaressen, de dames Han 

Bouwens en Tine de Vink.  
 

Ineke Ompi 

 

JAARVERSLAG 2014 SECTIE GOLF 

 

De jarenlange samenwerking met Initiatip op golfgebied verloopt nog steeds naar 
wens. Doordat Liem Bian Hong zich heeft terug getrokken bij Initiatip, heeft Liem 

Bian Tie deze taak ad interim vervuld. Gelukkig heeft zich nu bij hun een jonger 
persoon aangemeld om Bian Tie bij te staan c.q. te vervangen. Ook bij ons is dit 
het geval: er  heeft zich een jongere dame toegezegd mij te willen helpen op deze 

Golfdag. 
Hopelijk zal dit ertoe bijdragen dat ook bij de sectie Golf verjonging optreedt. 

Door de jaren heen, heeft zich een vaste kern spelers gevormd. De sfeer is daarom 
vertrouwd en gezellig. Hoewel het is en blijft een “wedstrijd”! 
 

Het afgelopen jaar hebben we gespeeld op Golfbaan Naarderbos en ik  moet zeggen 
dat het animo er niet minder op  is geworden. Het aantal deelnemers blijft steeds 
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rond de 30 personen en met partners erbij, loopt het aantal deelnemers al gauw 

richting de 40 personen op zo'n dag. 
 

Qua financiën; we proberen steeds quitte te draaien, maar dat is niet altijd 
haalbaar. Voorlopig hoeven ons geen zorgen te maken, want er resteert nog een 
bedrag van enkele honderden euro's, opgespaard uit eerdere golfdagen dat we nu 

kunnen gebruiken. 
 

Natuurlijk maak ik me zorgen over het voortbestaan van De Vriendschap en vraag 
me verder af wat te moeten doen met deze Golfdag, die al jaren nauwelijks inboet 
aan animo. 

 

Sian Tan 

 

JAARVERSLAG 2014 SECTIE LINE-DANCE 

 

De sectie Line-dance bestaat nu ruim 8 jaar. Wij zijn in het najaar van 2006  

begonnen met de Line-dance. Wij waren met 1 groep begonnen op de 

donderdagavond, en is nu uitgegroeid naar 2 groepen, met de vrijdagavond erbij, 

wat eerst voor de allereerste beginners waren.  

Het is jammer dat het ledenaantal op donderdagavond 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. Wij zouden nog meer liefhebbers voor lijndansen 

(van alle leeftijden) willen begroeten in onze groep, voor de Donderdagavond met 

beginners (nieuwe groep)  

De Line-dance groep op vrijdagavond – beginners (intussen half-gevorderden) en 

gevorderden - dansen tegenwoordig alleen in de kleine zaal.  

Wij waren met 10 personen begonnen, genoeg plaats voor hun, maar is nu gezellig 

geworden en is het aantal uitgegroeid tot meer dan het dubbele. Vandaar dat wij 

het in 2-en moesten splitsen op de vrijdagavond, zo ook hebben wij plaats gemaakt 

voor de allernieuwste beginners op de donderdagavond. 

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.  

Omdat wij in een kleine zaal moeten dansen, kunnen wij eigenlijk niet meer nieuwe 

leden voor vrijdag aannemen. Nieuwe leden die willen lijndansen kunnen nu ook op 

donderdagavond les krijgen. 

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

Vanwege de crisis in de kosten van onze club, hebben wij één keer in de maand, 

meestal de laatste donderdag van de maand, een maaltijd en snacks in de  

verkoop, en de winst gaat dan naar onze line-dance clubkassa.  

 

Kien/Ingkie/Elly 
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JAARVERSLAG 2014 SECTIE MAHYONG 

 

In 2014 is het ledenaantal stabiel gebleven. Er zijn leden vertrokken om 

gezondheidsredenen maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen. Op dit moment 

wordt er met 6 tot 7 tafels gespeeld.  

Voor veel mahyongers is het middagje mahyongen 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 mahyong zullen aanmelden opdat deze 

sectie levensvatbaar blijft! 

 

Grace Halim 

 

JAARVERSLAG 2014 SECTIE TAI-JI/QI-GONG 

 

Zoals ik al eerder meldde is deze sectie per medio december 2014 opgeheven.  

Wij namen afscheid van de leraren met een gezamenlijke lunch in Royal San Kong. 

10 december was de afscheidslunch van de Qi-gong groep met mevrouw Wang Xia 

Li als lerares en 15 december van de Tai-ji groep met Tang Wei als leraar.  Ze 

waren meer den 20 jaar trouw gekomen om ons te onderwijzen in Tai-Ji en Qi-gong 

in vele vormen. Wij danken hun voor die vele jaren lessen en zullen hun zeker niet 

vergeten. 

 

Sally Tee 

 

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE CATERING 

 

Het jaar 2014 op de nieuwe locatie “Pluspunt” verliep voor de catering minder goed 

als de voorgaande jaren. Wij moesten afscheid nemen van Iko, een hele goede 

medewerkster. Dank je wel Iko, voor je bijdrage aan het cateringsteam gedurende 

zovele jaren! Onze vaste cateringsteam, Anita, Elly, Mayke, Nora en Susan en 

indien nodig komen zij ons helpen: Ingkie en Joeke, jullie ook bedankt voor jullie 

harde werken in 2014.  

Bij elke clubmiddag proberen wij telkens een gevarieerd aantal snacks en maaltijd 

aan te bieden aan onze leden, helaas komen er op sommige clubmiddagen heel 

weinig leden, zodat wij met een overschot van waren moeten gaan leuren. 

Door het systeem met vooraf telefonisch te bestellen hebben wij een klein gedeelte 

van het probleem kunnen oplossen. Onze leden hebben de gelegenheid 1 week van 

tevoren dat is de Zondag voor de clubmiddag als laatst hun bestelling door te 

geven. Helaas gebeurt het vaker dat de meeste leden pas de dag voor de 

clubmiddag hun bestelling doorbellen, dan kan het gebeuren dat op de clubmiddag 

zaterdag de meeste snacks zijn uitverkocht. Want het is TELAAT…!!! Wij kunnen 

niet meer bijbestellen!!! Aan de ene kant mooi voor de Catering alles weg,  aan de 

andere kant helaas NIETS meer te kopen voor onze leden! Ik stuur u allen ruim van 

te voren een reminder met bestellijst. 
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De opbrengst van de Catering was niet zo veel dit jaar, maar wij zijn een 

vereniging en winst is niet onze primaire doel, als het maar geen verlies is! 

Elly Ang / Mayke Soeselonadi 

 

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE EVENEMENTEN 

 

Op 17 januari zijn wij naar de Tentoonstelling van Kunst uit de Ming Dynastie 
geweest in Museum De Nieuwe Kerk. Er zijn 2 groepen gevormd van totaal 40 

personen. Wij hebben van het Museum twee gidsen ingehuurd. Daarna zijn de 
meesten meegegaan om van de dimsum te genieten in de Damstraat. 

 
Op 2 en 6 mei is de Rondleiding op de tentoonstelling van de Expeditie Zijderoute 
in de Hermitage te Amsterdam georganiseerd. De belangstelling was 

overweldigend. Er waren totaal 63 personen mee geweest. Voor de dimsum op de 
Zeedijk was de belangstelling ook weer groot en is tot heel laat met elkaar gekletst. 

Nieuwe en vernieuwde kennismakingen met elkaar hebben plaats gevonden. 
 
Op 12 juli 2014 zijn wij op uitnodiging van de 

conservator Drs. I Hong Tan, naar de Chinese 
Kunst Tentoonstelling in Nagele geweest. Het 

zijn stukken van hedendaagse kunstenaars uit 
China: schilderingen en Blanc de Chine 
porselein. Dit bezoek is gecombineerd met een 

wandeling door het onder stedelijk architectuur 
ontworpen dorp Nagele. Deze keer geen chinees 

eten, maar een uitstekende broodbuffet. 
 

We hadden prachtig weer, zodat ook dit uitstapje geslaagd was.  
Ook het carpoolen lukte heel goed. Een aantal waren bereid om de andere leden die 
geen vervoer hadden mee te nemen, zodat wij geen busje hoefden te huren. 

 

 

De wandeling met YuLan Tjoa heeft ook dit jaar 

niet ontbroken. Op 26 september hebben we 
onder haar humoristische en deskundige 

begeleiding de Jordaan verkent. Ondanks dat we 
de Jordaan redelijk kennen was het heel 
interessant, daar wij op allerlei plekken geweest 

zijn, die we zelf niet hadden kunnen vinden. Ook 
in de hofjes was het goed vertoeven, gezien het 

plaatje hiernaast. Door de uitleg van YuLan 
kijken we met andere ogen naar de Jordaan. 

 
 
 

 

Niet overgeslagen en nooit ‘bosan’ is de 
gezamenlijke dimsum, opnieuw in de Damstraat. 

Hiernaast kunt u het zien, en nagenieten van de 
heerlijke schoteltjes met chinese hapjes. 
 

 
Teng Hwie Hing 
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JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE REIZEN 

 

De verwoede pogingen van de reiscommissie om een Jubileumreis te organiseren 

zijn vergeefs geweest. Eerst probeerde Sian Tan een Australiëreis te organiseren. 

De belangstelling was redelijk, maar toen het op aanmelden aankwam bleef het stil. 

Daarna probeerde Roy Ho Ten Soeng vergeefs een Nieuw Zeelandreis te 

organiseren.  

De commissie komt tot de conclusie dat we een Jubileumreis nu moeten vergeten. 

Waarschijnlijk speelt de economische crisis ook een grote rol. 

Nu wordt een hernieuwde poging gedaan om een reis naar Zuid Korea te 

organiseren (zie vorige nieuwsbrief en/of de website). 

 

Roy Ho Ten Soeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 EN BEGROTING 2015 

VAN DE PENNINGMEESTER 

 

2014 was het jaar van het 25 jarige bestaan van onze vereniging. De kosten 

hiervan vindt u terug in het financieel jaarverslag en is ten laste gegaan van het 

eigen vermogen.  

De opstelling van de begroting van 2015 ziet er niet veel anders uit dan de 

voorgaande jaren. 

 

Bij de balans van 2014 vindt u de bijlagen ingesloten: 

I Balans van de vereniging “De Vriendschap” per 31 december 2014 

II Staat van Baten en Lasten en begroting 2015  

III Toelichting op enkele posten van de Balans 

IV Specificatie van Baten en Lasten 

 

Ten slotte dank ik de heren Gan Kay Sian en John Jacobs voor hun taak in de 

kascommissie. 

 

Mayke Soeselonadi 
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I) BALANS van de Vereniging "De Vriendschap" per 31 december 2014 

         ACTIVA 

    

2014 

 

2013 

         Vaste activa 

       Inventaris 

    

373 

 

559 

Bibliotheek 

    

192 

 

243 

      

565 
 

802 

         Vlottende activa 
       Lening Bridge vrijdag 

   

1.000 
 

1.000 

Nog te ontv. posten (contributie 2014 ) 220 
 

520 

Nog te ontvangen rente 
   

223 
 

235 

      

1.443 

 

1.755 

         Liquide middelen 

       Middelen bij secties ING 

   

5.642 

 

6.279 

Middelen bij sectie kas 

   

7.563 

 

6.783 

Clubmiddagkas 

    

2.476 

 

2.639 

ING - rekeningen 
   

10.034 
 

20.253 

      

25.715 
 

35.954 

         TOTAAL ACTIVA  
    

27.723 
 

38.511 

         

         PASSIVA 
       

         Kortlopende schulden 
      Nog te betalen kosten 
   

0 
 

579 

Vooruitontv.posten (contributie 2015 ) 219 
 

380 

Vermogen 

    

27.504 

 

37.552 

         TOTAAL PASSIVA 

    

27.723 

 

38.511 

         Totaal vermogen ad € 27.723 is inclusief het vermogen van alle secties 
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II) STAAT van BATEN en LASTEN 

   

       BATEN 

  

Begr.2014 2014 2013 Begr.2015 

       Contrib. Incl. incassok. 6.200 6.204 6.184 6.200 

Rente 

  

200 223 235 142 

Overige activiteiten  2.000 1.084 2.367 2.500 

Lustrumfeest 2014 0 5.385 0 0 

Advertentie 
 

200 250 150 200 

       TOTAAL BATEN 
 

8.600 13.146 8.936 9.042 

       

       

       LASTEN 
     

       Bestuurskosten 
 

700 719 680 700 

Sectieleidersvergadering 400 540 420 450 

Representatie 
 

100 916 0 400 

Nieuwsbrief 
 

1.700 1.424 1.511 1.600 

Website 
 

150 129 100 130 

Computerkosten 0 224 0 
 Kantoorbenodigheden 300 364 109 375 

Telefoon/porti 
 

100 392 216 300 

Bankkosten 
 

150 161 142 170 

Assurantie 
 

100 136 113 140 

KVK/abonnemenetn 40 0 0 50 

Afschrijvingen 
 

250 282 466 64 

Onvoorziene kosten 500 0 0 500 

Donatie CIHC 
 

0 100 200 
 Bibliotheek 

 
0 45 

  Clubmiddag/Zaalhuur 2.000 3.738 1.751 
 Lustrumfeest 2014 9.000 14.024     

       TOTAAL LASTEN 15.490 23.194 5.708 4.879 

       RESULTAAT 
 

-6.890 -10.048 3.228 4.163 
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III) TOELICHTING op enkele posten van de BALANS 

 
        Inventaris 

      Boekwaarde apparatuur per 1-1-
2014 

 

559 

  Afschrijving per jaar á 33 1/3 % 

 

186   -186 

       

373 

        Bibliotheek 
      Boekwaarde per 1-1-2014 

 
243 

  Aangekocht 2014 
  

45 
  

     

288 

  Afschrijving per jaar 33 1/3 % 
 

96   -96 

Boekwaarde per 31 december 2014 
   

192 

        Liquide middelen bij secties ING 
    Taiji 

      

108 

Golf 
      

310 

Line dance 
     

2.081 

Line dance spaarrekening 

  

  3.143 

       

5.642 

        Liquide middelen bij sectie kas  
    Bridge vrijdag 

     

2.091 

Mahjong 
     

4.340 

Biljart 
      

802 

Evenementen 
     

183 

Line dance 
    

  147 

       

7.563 

        ING - rekeningen 

     ING vereniging 

     

19 

ING Zakelijke Spaarrekening 

  

  10.015 

       

10.034 

        Vermogen 
      Saldo per 1-1-2014 

    

37.552 

Resultaat 2014 
    

  -10.048 

       

27.504 
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IV) Specificatie van BATEN en LASTEN 

 
       Overige activiteiten 

 

2014 

 

2013 

       Biljart 

   

333 

 

88 

Bridge maandag 

    

-39 

Bridge vrijdag 

  

366 

 

1.017 

Golf 

   

49 

 

-161 

Line dance 

  

2.584 

 

1.558 

Mahjong 

  

347 

 

15 

Taiji 

   

-3.139 

 

-372 

Evenementen 

  

183 

 

261 

Lustrumfeest 2014 
 

361 
 

0 

    

1.084 
 

2.367 
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CV van onze kandidaat VOORZITTER 

John Jacobs, 1948, Bandung. Voortkomend uit een Soedanese theeplanters familie 
uit West Java Garut-Tjikadjang. In verband met schoolopleiding vroeg uit huis en 

op het kleuterinternaat van het Leger des Heils te Bandung, als 6-jarige zonder 
ouders naar Nederland gestuurd en in Den Haag geplaatst. Middelbare opleiding 
Leeuwarden, Rechten en Personeelswetenschappen Groningen en Amsterdam. 

Jarenlang gewerkt in de functie van Personeel & Organisatie adviseur bij een groot 
Nederlands ingenieursbureau dat werkzaam is op het gebied van 

energievoorziening in de ruimste zin van het woord.  
In de functie van adviseur mede belast en verantwoordelijk voor het ontwerpen, en 

gestalte geven aan het primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden beleid, het 
werven en selecteren van personeel, ontslagzaken en reorganisaties, 
verantwoordelijk voor de sturing van beleidsprocessen in de organisatie. 

 
Bestuurlijke ervaring:  

In de jaren tachtig tot begin negentig ben ik voorzitter geweest van een 
honkbalvereniging. Gedwongen door de Gemeente Diemen mocht ik kiezen. Of de 
vereniging opheffen of laten fuseren met een andere honkbalvereniging. Dit werd 

het laatste en is goed gelukt. Na de fusie ben ik voor enkele jaren gewoon 
bestuurslid geweest in de nieuwe vereniging. De vereniging bestaat nog steeds. 

 
 
 

 
 

 
 

CV van onze nieuwe PENNINGMEESTER 

Ik ben Mayke Soeselonadi, 62 jaar, geboren in Indonesie. 
Enkele jaren na de middelbare school ben ik naar Nederland gegaan om Farmacie 
te studeren. 

Door samenloop van omstandigheden heb ik tijdens de doctoraal fase deze studie 
helaas moeten afbreken. Vervolgens was ik werkzaam in diverse banen, 

voornamelijk in de financieel-administratieve sector. 
In 1992 ben ik in dienst getreden bij een telecommunicatie bedrijf afdeling 
debiteuren-crediteuren tot 1997. Daarna werkte ik bij een advertentie bureau, ook 

op de afdeling financiele administratie. Tot op heden ben ik daar nog steeds 
werkzaam. 
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MACHTIGING ALV 2015 

 

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

De Vriendschap op 14 maart 2015 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 14 maart 2015 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 7 maart 2015 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 14 maart 2014 zelf aan 

de zaal laten afgeven door een ander lid. 
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ACTIVITEITENAGENDA 2015 DE VRIENDSCHAP 

 

CLUBMIDDAGEN 

 

Aanvang clubmiddagen Amstelveen 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 

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

 

Noteer alvast in uw agenda de volgende clubmiddagen: 

14 maart : ALV met een korte lezing van Ruben Greven over Diamanten 

4 april : lezing van Mw. Monique Nio (“ouder worden, hoe doe je dat ?”) 

6 juni : lezing nog onbekend 

5 september : lezing van dhr. Gandolfo Cascio (onderwerp volgt nog) 

 

Overige activiteiten: 

 

28 augustus tm 13 september : DV-reis naar Zuid Korea 

 

Activiteiten anderen: 

 

21 februari : ChineesNieuwjaars Feest met Hua Yi, in de Mallejan te 

Maarssen 

 

28 februari : Chinees Nieuwjaars Diner met Lian Yi Hui, te Den Haag 

 

t/m 8 maart : Joden in Nederlands-Indië (Selamat Sjabbat) - Joods 

Historisch Museum te Amsterdam 

 


