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IN MEMORIAM
Emmy Bosch:
“Ik wil je even laten weten dat Louk van Bruijnsvoort op zondag 8
augustus j.l. vredig is ingeslapen. Die zaterdag ben ik de hele dag bij
hem in het zorgcentrum De Schutse gebleven. Hij was toen al niet
meer in staat om te spreken, ook niet te eten of te drinken.
Ik heb zijn (onrustige) hand gepakt en vastgehouden en zijn body
kalmeerde. Zijn lichaam was op, precies 92 jaar voltooid”
Verder in deze Amstelsbrug vindt u nog een mooi In Memoriam,
geschreven door Frans Stemmerik.
Het bestuur van Amstels Gymnastiek-Vereeniging wenst Emmy Bosch
en alle andere nabestaanden heel veel sterkte toe.

Ook onze voorzitter heeft een zwaar verlies geleden.
Op 16 augustus j.l. overleed Olga Diekmann, de moeder van Nicole,
op 100-jarige leeftijd.
In een vorige uitgave van de Amstelsbrug heeft Bas Auer nog een
stukje geschreven over haar verdienste voor Amstels. Zij was een van
de moeders die zich bezighielden met het innen van de contributies en
het bijwerken van de ledenadministratie.
De overige leden van het bestuur van Amstels wensen Nicole en haar
broer Pim heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun
moeder.
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:
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1078 JP Amsterdam

Tel. 06-20131064

Penningmeester

:
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1106 WE Amsterdam

Redactiecommissie

:

Nicole van Groeningen
Bas Auer
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Email redactie:
amstelsgym@gmail.com

Agenda en mededelingen

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar bestuursleden. Wie komt ons bestuur
versterken? Ook ouders van de jeugdleden zijn zeer welkom als bestuurslid!

Vakanties 2020/2021:

Gymzaal is dan gesloten

Herfstvakantie 2020
Kerstvakantie 2020/2021
Voorjaarsvakantie 2021
Tweede Paasdag 2021
Meivakantie 2021
Tweede Pinksterdag 2021
Zomervakantie 2021

10 oktober t/m 18 oktober
19 december t/m 3 januari
20 februari t/m 28 februari
5 april
26 april t/m 9 mei
24 mei
10 juli t/m 22 augustus

Nieuwe jeugdleden:

Juno den Boer
Elena Corsini
Bobbie Noordermeer
Olivia van Voorst

Reza Brill
Inès Martinigh
Marina Rijlaarsdam
Lina Ouamar

Nieuwe seniorleden:
José Sterk

Marion Wijnberg

Agenda:

Geen evenementen gepland
Leiding:

Lianne de Koster
Caya Renardus

Dinsdag
Dinsdag en
woensdag
(a.i)
Maandag
Annemieke Reints (a.i.)Woensdag

020-6176565
06-49252914

Vertrouwenspersoon Veilig
Sportklimaat:
Ed van Cappellen

amstelsgym@gmail.com

Contactadres Privacy-reglement:
Bestuur van Amstels

amstelsgym@gmail.com

Sluiting kopij volgende krantje:
15 december 2020

Kopij kunt u per email sturen
naar: amstelsgym@gmail.com
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VAN DE VOORZITTER

De lessen zijn weer begonnen!
Na de Corona-stop en de vakantie zijn we in augustus weer gestart.
Verrassing in de zaal: de muren zijn grotendeels bekleed met
isolerend en geluiddempend materiaal. Helaas zijn de deuren van het
toestelhok hierdoor erg zwaar geworden.
De start bij de jeugdafdelingen verloopt goed. Er zijn veel kinderen
aanwezig en er is ook aantal nieuwe leden bijgekomen.
Helaas heeft Luna besloten te stoppen met lesgeven bij Amstels. Zij
kon het niet meer combineren met haar werk.
Het zoeken naar vervanging werd en wordt bemoeilijkt door de
Corona-maatregelen. De opleidingen, waar we mogelijk iemand
kunnen vinden, waren dicht en zijn nog niet volledig open. Er staat wel
een oproep op hun studenten-site. Ook hebben we al onze contacten
benaderd.
Gelukkig valt Thalia in september in en wil Annemieke tijdelijk de
lessen overnemen.
Wij doen er alles aan wat mogelijk is om een nieuwe leidster te
vinden. Maar het is moeilijk. We horen dat meer verenigingen leiding
zoeken en bijna allemaal op de woensdag.
We blijven zoeken.
De opkomst bij de senioren valt nog tegen.
Veel mensen stellen de herstart nog even uit, omdat zij het toch nog
eng of te risicovol vinden. Dit begrijpen en respecteren wij.
Wel betekent dit dat er soms maar 2 of 3 leden aanwezig zijn. Niet
leuk voor Caya en Lianne en degenen die wel aanwezig zijn.
Lees ook de oproep elders in dit blad.
In april gingen jaarvergadering en jaardiner niet door.
Wij zien geen mogelijkheid om beide evenementen in 2020
verantwoord te organiseren. Shirley schrijft hier meer over in dit blad.
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Ook de jubilarissen moeten nog even wachten op hun speld.

De jeugdwedstrijden (finale) in maart gingen helaas niet door. Ook de
Bronzen Balk-wedstrijden in december zullen niet doorgaan.
En Sinterklaas durft ook niet te komen.
Het blijven vreemde tijden.
Nicole van Groeningen

COMMUNICATIE TIJDENS DE CORONA-PERIODE
Van diverse kanten kreeg het bestuur te horen dat er te weinig werd
gecommuniceerd naar de leden toe tijdens de hele corona-periode.
Daarvoor bieden wij u uiteraard onze excuses aan.
Net als voor iedereen was het ook voor ons lang onduidelijk wat er
precies ging gebeuren en wat er eventueel mogelijk zou zijn. Het leek
ons niet zinnig om deze onzekerheden nog te vergroten door alleen
maar loze berichten naar onze leden te sturen.
Gelukkig konden we het nieuwe seizoen weer starten, met
inachtneming van alle beperkende maatregelen.
Voor onze jeugd betekende dat een begin van de turnlessen, die druk
bezocht worden.
Onze senioren zijn nog wat voorzichtiger en nog niet iedereen voelt
zich veilig genoeg om de conditietrainingen te volgen.
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Wij hopen dat deze corona-periode snel tot het verleden zal behoren
en dat wij u dan weer met veel enthousiasme bij onze trainingen
kunnen begroeten.
Door het uitbreken van COVID-19 hebben wij helaas ook onze
jaarvergadering en het jaardiner moeten afgelasten.
Met alle onzekerheden die er nu nog zijn, kunnen wij ook nog niet
overzien of dat in 2021 in de maand april doorgang kan vinden.
In de Amstelsbrug nummer 1 van dit jaar heeft u wel ons financieel en
secretarieel jaarverslag ontvangen. Mocht u daarover vragen hebben,
dan vragen wij u vriendelijk dat via telefoon, mail of post aan ons te
laten weten. Wij zullen ons best doen om uw vragen zo snel mogelijk
te beantwoorden.
Ter aanvulling op het financieel verslag in de Amstelsbrug vindt u
hieronder nog het verslag van de kascontrolecommissie, omdat wij dit
document in april helaas nog niet in ons bezit hadden.
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Verder houden wij u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen
zoals die zich voordoen en hopen wij dat we snel weer ons ‘normale’
programma kunnen inplannen!
Shirley van Velthoven

OPROEP
Lieve leden,
De opkomst op de senioren groepen is vooralsnog laag.
Soms 2 of 3 mensen aanwezig.
Veel mensen durven nog niet ivm Corona en stellen de
herstart nog even uit. Dat begrijp en respecteer ik.
Maar de mensen die wel komen vinden het niet leuk om met
zo weinig te zijn. Sommigen overwegen al om op te zeggen.
Als dit zo doorgaat bestaan de afdelingen na 2020 niet
meer.
DUS : denk nog eens na over je beslissing niet te komen.
Er zijn volop desinfecterende zaken aanwezig!
En afstand houden is in onze zaal goed mogelijk.
Nicole
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AFSCHEID LUNA

Op 16 september hebben de jeugdleden en het bestuur afscheid
genomen van Luna.
Luna heeft meer dan 11 jaar les gegeven aan de jeugdleden. Zij is
bijna 20 jaar geleden bij Amstels begonnen als jeugdlid. Later liep zij
stage bij Amstels voor haar ROC-opleiding Bewegen. Daarna nam zij
de afdelingen over van Machteld.
Zij heeft de afdelingen veel nieuw leven ingeblazen. De afdelingen
groeiden enorm en de kinderen gingen deelnemen aan wedstrijden en
wonnen zelfs medailles. De kinderen liepen weg met hun turnjuf.
Het laatste jaar werd het combineren van haar werk en het les geven
bij Amstels haar teveel. Daarom is zij gestopt met het les geven bij
Amstels. Dit tot verdriet van velen.
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Het vinden van een opvolgster blijkt erg moeilijk.
Mede door de Corona-situatie waren de opleidingen voor
beweegonderwijs lang nauwelijks bereikbaar. Ook aanschrijven van al
onze contacten leverde tot nu toe niets op.
In september heeft Thalia, de voormalige assistente van Luna, de
lessen overgenomen. Helaas (voor Amstels) studeert zij in België en
haar colleges starten weer in oktober. Daarom valt Annemieke, een
zeer ervaren trainster die al eerder inviel toen Luna voor een stage op
de Antillen was, vanaf eind oktober tot de Kerst in. Wij zoeken ijverig
verder naar een nieuwe leidster. Gelukkig zijn de opleidingen weer
bereikbaar.
Dan nu het afscheid zelf.
Thalia had met de kinderen een wervelende turnshow ingestudeerd.
Voorafgaand aan deze show kregen 3 meisjes (Bette, Lonne en Ronja)
van het bestuur een medaille omdat zij dit jaar 5 jaar lid zijn.
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Daarna sprak Nicole Luna toe en bedankte haar voor alles. Er waren
bloemen en een VVV-bon. Toen barstte de show los. Een fraai
turnevenement, afgesloten met een dans. Na de show bedankte Luna
Amstels en haalde herinneringen op.
Tot slot bedankten de kinderen Luna met tekeningen, bloemen en
kleine cadeautjes.
Bij dit afscheid waren ook Shirley, Evert en Ed aanwezig.
Ook Annemieke was er. Er waren knuffels op afstand, dus coronaproof.
Wij blijven ons uiterste best doen een nieuwe turnleidster te vinden
per 1 januari 2021 en liefst eerder.
Nicole
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CONTRIBUTIES 2020

De COVID-19 lockdown periode heeft ook gevolgen voor het bepalen
van de hoogte van de contributies over 2020.
Het bestuur heeft het volgende besloten:
Aan alle leden die het volledige bedrag van de eerste termijn 2020
hebben betaald (volgens de in februari toegezonden factuur), zal eind
september/begin oktober alleen nog een factuur voor de
bondsbijdrage aan de KNGU (senioren € 13,90 en jeugdleden
€ 11,30) worden gestuurd. Het staat u uiteraard vrij om een vrijwillige
bijdrage te storten als u daarmee onze vereniging in deze moeilijke
periode wilt steunen!
Leden die nog niet aan hun verplichting hebben voldaan (de betaling
van de eerste termijn), zullen een factuur ontvangen voor één termijn
contributie, verhoogd met tweemaal de afdracht aan de KNGU
(senioren € 100,- + 2x € 13,90 = € 127,80 en jeugdleden € 76,- + 2x
€ 11,30 = € 98,60).
Dit heeft alles te maken met de periode dat de (‘intelligente’)
lockdown was ingesteld en niemand kon deelnemen aan trainingen en
turnlessen.
Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de mogelijke gevolgen die
dit voor onze leden heeft gehad
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Het spreekt voor zich dat leden die zich na 1 juli hebben aangemeld,
een reguliere factuur voor de tweede termijn 2020 zullen ontvangen.
Het bestuur

DE GROTE CLUB ACTIE LOTEN VERKOOP
Vorig jaar hebben we met z'n allen veel Grote Club actie loten
verkocht! Gaat dat ons dit jaar ook lukken?
Dit jaar worden de loten via een QR code verkocht.
Mede door de corona crisis is er gezocht naar een eenvoudigere
manier, een contactloze manier om te loten te verkopen. Voor iedere
club of vereniging is een eigen QR code aangemaakt.
Via die QR code (onder aan de pagina) bestelt u nu de loten
rechtstreeks bij de Grote club actie organisatie.
Hoe? Volg, vanaf 19 september, deze instructie:
- Scan de QR code onder aan de pagina
- klik op de browser
- Vul de invulvelden in met uw naam, aantal loten, e-mailadres en
bankrekeningnummer.
Na bevestiging ontvangt u dan per mail uw lotnummer(s).

13

Loten kopen kan ook nog via de ''oude" manier met een lotenboekje.
Als ouders toestemming geven, krijgen jeugdleden nog het bekende
boekje mee. In het boekje staat de Amstels QR code die gebruikt kan
worden.
Lukt dat niet dan is het ook mogelijk gegevens van de koper op te
schrijven. En direct papieren loten mee te geven.
Dan is het wel belangrijk het boekje daarna in te leveren bij Amstels.
Dan worden de loten ook op de naam van de koper geregistreerd.
Ook nu superloten (50 stuks in 1 keer) te koop!
Kent u iemand of een bedrijf dat zo’n super lot wilt kopen?
Geef de QR code door of laat het ons weten dan nemen wij contact op
met die persoon of dat bedrijf.
We gaan weer voor een mooie verkoop opbrengst!
Voor ieder verkocht lot ontvangt de club € 2,40.
Vorig jaar hebben we van de verkoop-opbrengst materialen voor de
turners gekocht. Ook dit jaar gebruikt de club de opbrengst natuurlijk
direct voor de leden. Bij de jeugd zou een nieuwe balk zeer welkom
zijn
Kunnen we samen de opbrengst van vorig jaar verbeteren?
Maak iedereen enthousiast en help mee met verkopen!!

QR code Grote clubactie Amstels
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Beste Ouders,
Amstels Gymnastiek Vereeniging wil graag dat uw kinderen met
plezier naar de gymlessen komen en zich daar ook veilig voelen.
Wij doen ons uiterste best een veilig sportklimaat te realiseren voor al
onze leden.
De kinderen zijn natuurlijk een extra kwetsbare groep.
Daarom besteden wij aan deze groep extra aandacht.
Wij kunnen dit echter niet alleen en vragen dus uw hulp.
Met name bij de uitleg over de gedragsregels (gepubliceerd in ons
krantje, op de website en op het prikbord) kunt u helpen.
Het zou fijn zijn als u de kinderen op hun niveau uitlegt welk gedrag
wel/niet acceptabel is.
Het




gaat hierbij om eigenlijk normale zaken zoals:
wij gaan met respect met elkaar om
we schelden niet
we maken geen negatieve opmerkingen over anderen (niet in
levende lijve en ook niet op sociale media)
 we maken geen filmpjes in de kleedkamer
 we sluiten geen kinderen uit in app–groepjes, of anderszins
 etcetera
Ik neem aan dat deze zaken ook op school besproken worden.
In het geval er toch iets misgaat en u dit aan uw kind merkt, dan kunt
u in alle vertrouwen contact op nemen met onze
vertrouwenscontactpersoon, Ed van Cappellen.
amstelsgym@gmail.com.
We zouden veel meer kunnen doen.
Bijvoorbeeld toezicht in de kleedkamer, 4-ogenbeleid etc., maar
hiervoor hebben we veel hulp nodig.
Heeft u ideeën? Neem dan contact met ons op.
Nicole
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IN MEMORIAM LOUK VAN BRUIJNSVOORT
Met Louk is een markant Amstels-lid heengegaan. Niet alleen was hij
jarenlang bestuurlid als secretaris en voorzitter, hij was ook een
uitstekende turner en animator.
Ikzelf leerde hem kennen als een 14- en 15-jarige adspirant, waar hij
voorturner was bij Nico Lutkeveld in de Roelof Hartstraat.
Als zestienjarige mocht ik meeturnen met de heren op maandag, dus
ook met Louk; en als we dan na afloop terugfietsten naar zijn huis,
stonden we lang voor zijn huis te praten, Churchillllaan 142 4 hoog.
Waarover? Het belang van vrijwillig bestuurswerk doen voor de
vereniging.
Hij gaf zelf het voorbeeld: nam het voorzitterschap over van Ton
Ypenburg. Geen gemakkelijke taak – Ton had Amstels door de
oorlogsjaren heen geloodst en de na-oorlogse groei van Amstels
begeleid.
Behalve voorzitter was hij ook (traditioneel) kampbegeleider op de
Veluwe en adspiranten weekends op de “Snip” in Ankeveen.
Ome Chris was een fervent communist, dus op zaterdagavond werden
we getracteerd op Russische propagandafilms. Het heeft niet
geholpen.
Ook als turner heb ik veel van Louk geleerd. Hij was een sierlijke
turner met een prachtige handstand – het was dan ook jammerlijk dat
hij juist bij een handstand op de hoge brug, tijdens een steenwedstrijd
(Amsterdams Kampioenschap in de Turnhal, later De Krakeling), een
verkeerde beweging maakte en snuivend tot zit kwam op een van de
brugleggers. In de doodstille turnhal hoorde iedereen de snuif en
daarna de verwensing. Er werd besmuikt gelachen.
Na afloop werd Louk door de voorzitter van de Technische Commissie
op het matje geroepen. T. Roseboom:”Een turner snuift niet!”.
Ook anderszins sprong hij eruit: iedereen in de jaren 50 droeg een
witte turnpantalon, die van Louk was zwart, paste voorbeeldig – Louk
was kleermaker van beroep.
Toen zich een situatie voordeed dat een leider in opspraak kwam bij
een aantal meisjes en dames, liet hij het niet over aan de T.C., maar
sprak hem er zelf op aan. Twee weken later was de leider weg.
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Eind jaren 50 hebben we nog samen geturnd bij het keurkorps van de
ATB, onder Wim van de Berg. Met figuren als Louk, Joost Blitz, Gerard
Takken en Klaas Boot (7-maal Nederlands kampioen) was het vaak
meer een circusvoorstelling dan een training.
Klaas was van de Halter in Alkmaar, maar kwam gewoon voor de sfeer
naar de Turnhal.
Tenslotte dit: na het overlijden van zijn geliefde Jos, in 1997, heeft
Louk het fortuin gehad in zijn laatste levensjaren Emmy aan zijn zijde
te hebben gehad.
Frans Stemmerik

17

Programma voor volwassenen: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Dag

Tijdstip

Maandag

19.30-20.45 uur Heren
conditietraining/balsport 40+

Caya Renardus (a.i.)

Dinsdag

19.00-20.15 uur Dames en heren
yoga alle leeftijden

Lianne de Koster

20.15-21.30 uur Dames conditietraining/
gymnastiek 40+

Caya Renardus

19.00-20.15 uur Dames en heren
sport fit 50+

Caya Renardus

Woensdag

Programma

Leider/leidster

Programma voor de jeugd: Dongeschool, Dintelstraat 5, Amsterdam
Woensdag

16.00-17.00 uur Meisjes/jongens 5-6 jaar
17.00-18.00 uur Meisjes/jongens 7-8 jaar
18.00-19.00 uur Meisjes/jongens vanaf 9 jaar

Annemieke Reints
(a.i.)

Contributies 2020
De contributies over 2020 zijn als volgt:
Amstelscontributie:
KNGU-bondscontributie (per 1-1-2020):
Leden vanaf 16 jaar
per halfjaar € 100,per halfjaar
€ 13,90
Jeugdleden t/m 15 jaar per halfjaar € 76,per halfjaar
€ 11,30
Eenmalig inschrijfgeld:
Leden vanaf 16 jaar
Jeugdleden t/m 15 jaar

€ 8,€ 5,-

Familiekorting:
Indien minimaal één ouder lid is en een of meer kinderen ook lid zijn, wordt een
korting van 50% toegepast op de Amstelscontributie van elk kind.
Indien geen ouder maar wel meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan krijgt het
tweede kind 25% korting en vanaf het derde kind 50% korting op de
Amstelscontributie.
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Voor de leukste boeken en tijdschriften, papier- en schrijfwaren,
kantoorartikelen, dagbladen, wenskaarten en multimedia producten.
Schoolagenda’s en alles wat je voor school nodig hebt. En niet te vergeten:
leuke cadeautjes voor verjaardagen of om zomaar weg te geven!
Adres:
Scheldestraat 90
1078 GN Amsterdam
Telefoon 020 – 471 1852
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 18.00 uur
Donderdag koopavond tot 19.30 uur
Zaterdag van 08.30 - 17.00 uur
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