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BUURT en SPEELTUINVERENIGING AMSTERDAM ZUID 
 
BSV Amsterdam Zuid biedt sinds 1921 plaats aan clubs en activiteiten en is de oudste en nog steeds 
bloeiende buurtvereniging in de Amsterdamse Rivierenbuurt.  
Zij biedt elke dag clubs volop ruimte voor activiteiten, maar is ook gewoon een clubhuis vol 
gezelligheid voor bezoekers zowel leden als niet leden. 
 
De BSV Amsterdam Zuid is voor kinderen en volwassenen 
Het clubaanbod wordt bepaald door de behoeftes en verlangens van de buurtbewoners. Iedere 
buurtbewoner kan d.m.v. het lidmaatschap een club starten. Het bestuur ondersteunt clubs 
organisatorisch en met clubruimte. De clubs zijn niet alleen gericht op kinderen zoals dat in de 
beginjaren vanzelfsprekend was. Zo zijn diverse 'volwassenen' clubs als yoga, country Line dancing, 
schrijfclub, tekenen en schilderen, klaverjassen, Newen Copihue (Zuid-Amerikaanse dans) en de 
ouderen eettafel ontstaan. De clubs worden bij specifieke clubonderdelen als judo, yoga, Tai Chi 
chuan en sukaria oriëntaal wel ondersteund door professionele docenten. Deelnemers dragen naast 
het lidmaatschapsgeld bij aan de kosten van de clubactiviteit (incl. docent). 
 
Speeltuingebouw en praathuis 
Dagelijks functioneert het verenigingsgebouw, direct gelegen aan de speeltuin, als praathuis en is 
toegankelijk voor leden en niet leden. De bezoekers kunnen binnen of bij mooi weer op het 
speeltuinterras genieten van een kopje koffie, frisdrank of een ijsje. Op de woensdagmiddag zijn er 
diverse kinderactiviteiten als knutselen, animatie films, sport en spel of kindervoorstellingen. 
Voor het verzorgen van het toezicht op de speeltuin en de kinderactiviteiten (samen met vrijwilligers) 
zijn professionele medewerkers in dienst.  
 

2017 Bestuurlijk 

Op 1 januari en 31 december 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

 Voorzitter:  Miriam van Aller, 

 Penningmeester: Henk Degenhart 

 Secretaris: Vacature 

 Algemeen bestuurslid: Souad Bijou 

 Algemeen bestuurslid: Dick Neijssel 

2017 werd door het bestuur verder gebruikt om de in 2015 ingeslagen weg krachtig voort te zetten. 

Dat hield in dat de inzet van het bestuur m.n. gericht was op: 

 Het in samenwerking met het administratiekantoor verder verfijnen van de boekhouding 

waardoor meer grip op de financiën verkregen is. 

 Het in kaart brengen en uitvoeren van het achterstallig onderhoud aan het gebouw zoals 

vastgelegd in het onderhoudsplan. 

 Contact met de clubleiding versterken.  

 Het werven en verjongen van het bestuur wat moeizaam verloopt in de huidige drukke 

participatiemaatschappij. 

Het bestuur kwam in 2017 maandelijks in bestuursvergaderingen bijeen. Daarnaast was er regelmatig 

overleg met de medewerkers (personeelsoverleg) en met de vrijwilligers. En niet te vergeten was er 

structureel overleg met het stadsdeel wat jammer genoeg niet altijd vlot verliep. 
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In 2018 zal wederom ruime aandacht worden gegeven aan samenwerking met partijen die zich op 

vergelijkbare doelen en groepen richten. Het bestuur zal de samenwerking willen versterken ten 

dienste van: 

o de ontwikkeling van de jeugd 

o het versterken van vrijwillige inzet 
o het versterken van maatschappelijke participatie 
o en het verbeteren van het overleg met de stadsdeelvertegenwoordigers 

 

JAARVERSLAG   ACTIVITEITEN 2017  BSV AMSTERDAM-ZUID  

BSVAZ organiseert al 96 jaar activiteiten voor jong en oud. Binnen de vereniging maken vele clubs 

wekelijks, op vaste tijden en op alle dagen gebruik van het clubgebouw.  

Daarnaast zijn er ook kinderactiviteiten georganiseerd in 2017. 

 

Ouders en kinderen 

Op de maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag wordt na schooltijd de mogelijkheid geboden om onder 

toezicht van ouders in de benedenzaal te spelen.  

De ouder – en kind adviseurs Rivierenbuurt hebben wekelijks spreekuur voor advies gehouden om 

ouder en kind bij te staan in de opvoeding. Ook zijn er enkele themabijeenkomsten geweest om 

verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken.  

Ook de wijkagent houdt een spreekuur en ontvangt ook geregeld bezoekers om de contacten te 

verstevigen, en informatie uit te wisselen. 

Op de woensdagmiddagen, van 14.30 u – 16.00 uur, wordt door vrijwilligers, ouders en medewerkers 

een gevarieerd aanbod geboden voor de leeftijd 4 t/m 12 jaar. 

Georganiseerde kinderactiviteiten 

Het afgelopen jaar werden o.a. de volgende activiteiten gerealiseerd: Kinder Nieuwjaarparty, 

Disco/playbackshow, Carnaval, Filmmiddag, Valentijn knutsel, maandelijkse Kinderbingo, Paaslunch 

en paaseieren zoeken, Pleinspelletjes, Skeelermiddag, Waterspelmiddag, Dierendag knutsel, 

Halloween disco, Sinterklaas spelmiddag, Kerstknutsel.  

Op de derde vrijdag van de maand wordt er een Disco4kids georganiseerd.  

De kosten zijn laag (10-50 eurocent), waardoor het voor kinderen uit de buurt toegankelijk blijft. De 

opkomst varieert van 10– 20 kinderen op de woensdagmiddag activiteit. 

 

Onder begeleiding van kinderkookvrijwilligers kunnen kinderen helpen bij de voorbereidingen van 

gerechtjes maken als loempia’s, appelflappen, nasi, salade. Op de vrijdagmiddagen na schooltijd 

wordt er van 14.15 u – 16.00 u een kinderkookclub georganiseerd voor belangstellende kinderen.  

Jaarlijks wordt er een rommelmarkt op de zaterdag gehouden. De opbrengsten worden besteed aan 

kinderactiviteiten als een dagje Artis, een kindervoorstelling of spelmiddag. 

Op de woensdagmiddag worden tussendoor kleine boekenmarkten georganiseerd. 

Jaarlijkse worden in het weekend schilder- en tekententoonstellingen georganiseerd. 

 

Naast de woensdagmiddagactiviteiten worden regelmatig kinderactiviteiten in de schoolvakanties 

georganiseerd. Spelmiddagen voor de kinderen die niet met vakantie gaan, met bijvoorbeeld een 

bezoek aan Artis of het organiseren van waterspelmiddagen, bij mooi weer. In het achterliggende 
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jaar zijn er ook nog uitjes geweest met de Groen-Grijs bus naar o.a. Oud Valkeveen, het vakantiehuis 

in Naarden en Duinrell.  

Tevens is er de mogelijkheid om in de middag na schooltijd een kinderfeestje te organiseren in het 

clubgebouw als er geen activiteiten zijn en je lid bent van de vereniging. Ook hier is regelmatig 

gebruik van gemaakt. 

Het plaatsen van speelattributen voor de allerkleinsten is een groot succes. Van de babyschommels 

wordt optimaal gebruik van gemaakt door de buurt en bezoekers uit andere wijken. 

Het gehele jaar kunnen kinderen speelgoed lenen om buiten mee te spelen. De belangstelling 

hiervoor is zeer groot.  

 

Bekende en vaste activiteiten 

Traditiegetrouw is de herdenking van de bevrijding op 5 mei. Tal van vrijwilligers van de vereniging, 

de buurt en uit verschillende culturen werken hier aan mee. Door het grote bezoekersaantal is het 

een herdenking voor en door de gehele buurt. We kijken tevreden terug op een goede 

samenwerking met stichting Dynamo. Dynamo verzorgde een voetbaltoernooi.  

De Sint Maarten optocht telde dit jaar ca. 40 deelnemers. 

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest telde ca. 80 deelnemende kinderen met vaders, moeders, opa en 

oma’s en werd zeer gewaardeerd, de jaarlijkse intocht met muzikale begeleiding, viel door een sterk 

uitgedund muziekkorps van het Wieringer trompet korps wat tegen mogelijk volgend jaar weer wat 

beter. 

Terugkijkend op het jaar 2017 zien we ook nu weer een groeiend aantal bezoekers dat gebruik 

maakt van de speeltuin en het voetbalveld ook is er in 2017 een samenwerking gestart met 

Streetmatch deze organisatie promoot en organiseert straatvoetbalwedstrijden en trainingen door 

de hele stad.  

Een toename van bezoekers uit alle lagen van de bevolking om te spelen, te picknicken, elkaar te 

ontmoeten, een ijsje te eten, kopje koffie te drinken of wat lekkers te kopen. 

Naast de kinderen uit de Rivierenbuurt en de kinderen van de Sint Catharinaschool zien we ‘nieuwe’ 

kinderen en families uit de wijken van buiten Rivierenbuurt naar de speeltuin komen. Dankzij de 

BSVAZ website en aankondigingen op scholen, folders in de wijk zien wij een groeiende belangstelling 

voor de speeltuin.  

 

Daarnaast zien we dat kinderopvangorganisaties gebruik maken van de speeltuin en dat de Sint 

Catharinaschool veel plezier beleeft aan het gebruik van het speeltuinterrein met sportdagen, 

speelkwartier en pauzes.  

Kortom een speelplek volop in beweging waar de buurt erg blij mee is. 

Bij de vereniging waren in 2017 de volgende medewerkers werkzaam: 

 Corrie van Egdom 

 Gerrie Mulder tot 1 april 2017 

 Kim Hogers (vanaf 1 oktober 2017) 

 Romy van Oijen (vanaf 1 oktober 2017) 
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De clubs (georganiseerd door verenigingsleden/buurtbewoners) 

In 2017 telde de vereniging 20 clubs. Met een aantal leden dat varieert van 10 tot ruim 40 en een 

gemiddelde van ruim 20 leden. 

Naast het lidmaatschap van de vereniging betalen deelnemers gezamenlijk de kosten van de club 

activiteiten, waaronder de docent als die bij de activiteit behoort. 

Om een indruk te geven van de activiteiten volgt hierna een korte impressie van clubactiviteiten 

zoals aangeleverd door de volgende clubs. 

Naam van de club Eetclub 

Aantal leden ultimo verslagjaar 13 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar Elke woensdag 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Gemeenschappelijk eten mede om de 
eenzaamheid te bestrijden 

Uitgevoerde activiteiten  

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Kerstmaaltijd gezamenlijk met de BSA 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Inkomsten eigen bijdrage € 1772,00 
Subsidie                                   2056,00 
Kosten                                      3549.38 -/- 
Resultaat   positief              €   278,62 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat er 
sinds september geen facturen van Cordaan zijn 
ontvangen hetgeen al gauw om € 1400 gaat 
 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

 

 

Naam van de club Budo Club Amsterdam Zuid 

Aantal leden ultimo verslagjaar 21 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 32 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Kinderen aan sport laten doen 

Uitgevoerde activiteiten Judo 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Geen 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Wij dragen alles af aan de vereniging 
Inkomsten             € 2010.20 
Uitgaven                   3313.48 
t.l.v. de speeltuin € 1303.28 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 
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BIODANZA OP DE VRIJDAG... We zijn de lessen begonnen per oktober 2017 en hebben tot nu toe 8 
lessen gegeven. 
Er vielen wat lessen uit door diverse omstandigheden en in december de verbouwing, maar nu 
hebben we de draad weer opgepakt. 
Er moet gebouwd worden aan iets wat nieuw en onbekend is, zoveel is duidelijk. Toch is de start 
goed geweest en hebben we met kleine groepjes gedanst waarvan de samenstelling wel wisselde, 
maar ook uit een kleine trouwe kern is gaan bestaan. 
Biodanza, wat is het toch eigenlijk en waar dient het toe? 
Biodanza is gecreëerd door Rolando Toro, een Chileense psycholoog, antropoloog en filosoof. Een 
man die als jonge jongen de excessen van de Tweede Wereldoorlog meemaakte en in Chili en later 
in Argentinië zelf de gevolgen van een dictatuur aan den lijve ondervond. 
Rolando Toro zocht zijn leven lang naar een manier waarop beschadigde mensen zichzelf en elkaar 
weer kunnen helen en zich weer sterk verbonden kunnen gaan voelen met het leven. 
Het leven zelf is zo kostbaar, zijn gedachte was door mensen weer die verbondenheid te laten 
ervaren, ze ervoor zullen waken dat leven te beschadigen. Het systeem van Biodanza richt zich er 
daarom op mensen zich weer heel en niet afgescheiden van het leven te laten voelen. 
Dat doen we door veel met vitaliteit te werken zodat je levensenergie goed voelbaar wordt.  
Maar ook door inspanning en ontspanning goed met elkaar af te wisselen zodat je weer leert voelen 
wat energie opwekt en wat energie kost. 
De groepen die we draaien zijn nog klein, soms 4, soms 8 deelnemers.  
Er zijn altijd moeders die wel willen maar nog een baby’tje thuis hebben, of geen heel kleine maar 
soms wel zieke kinderen, moeders die moeten werken, het altijd druk hebben of gewoon te moe zijn. 
Juist die moeders proberen we te blijven betrekken, omdat we denken ze vitaler te kunnen maken en 
meer verbonden met zichzelf. 
Als de groep weer weggaat zijn ze vrolijker, energieker en meer ontspannen. Ze roepen altijd 'tot 
volgende week', komen een hand geven om te bedanken en nemen zelfgebakken cake mee. Drie 
dingen waar wij uit afleiden dat we op de goede weg zijn �. 
Deze week vond de eerste Syrische moeder haar weg naar de groep, de vluchtelingen vormen een 
doelgroep bij uitstek waar we graag mee willen werken. De blije zoen die we zomaar tijdens de les 
kregen, omdat ze zich zolang niet meer zo goed gevoeld had, was hartverwarmend. 
Er is nog 1 les te gaan tot de voorjaarsvakantie.  
We hopen dat we per maart een iets grotere groep verzameld hebben die blijft komen en aan wie we 
dan contributie kunnen gaan vragen voor de vereniging. We zouden graag de eerste les na de 
vakantie gebruiken om de moeders in te schrijven en een presentielijst aan te leggen. Ook willen we 
dan gaan vragen of ze zich willen afmelden als ze niet kunnen. 
Nu bellen wij nog wekelijks achter ze aan en staan op het schoolplein de dag voor de les om nog even 
de groep bij elkaar te krijgen. Dat werkt en is ook zeker de moeite waard gebleken omdat we dan 
weet hebben van de achtergrond bij uitval.  
We hebben per week een klein namenlijstje bijgehouden maar willen dat per maart formeler, met 
inschrijving en een presentielijst gaan aanpakken. 
We denken dat we zo de goede weg hebben bewandeld omdat plezier voor committment uitgaat.  
 
Ilse Gubbens 
Angelique Kroonder 
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Naam van de club Klaverjas Instuif 

Aantal leden ultimo verslagjaar ± 32 personen gemiddeld per maand 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 11 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Het bieden van een leuke kaartmiddag voor de 
(eenzame/alleenstaande) ouderen in en om de 
buurt 

Uitgevoerde activiteiten Klaverjassen 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Elke maand is het een hoogtepunt als de 
ouderen weer met hun gewonnen prijsjes blij 
naar huis gaan. Maar helemaal bij de Kerst en 
Paasklaverjas wordt er wat extra uitgepakt dmv 
wat luxere prijsjes/ levensmiddelen pakketjes. 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Inkomsten                 € 874.83 
Uitgaven                       675.22 
Resultaat                   € 199.61 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

nvt 

 

Naam van de club linedance 

Aantal leden ultimo verslagjaar 10 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar wekelijks 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Beweging en ontspanning 

Uitgevoerde activiteiten  

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Inkomsten                     € 1350.00 
Uitgaven                           1145.00 
Resultaat                             204.10 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

 

 

Naam van de club Newen Copihue 

Aantal leden ultimo verslagjaar Begin 2017 11 leden 
Eind 2017 9 leden 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 17 zaterdagen 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Het overbrengen van de Latijns Amerikaanse 
Folklore dans. We blijven met onze dansen, 
kleding en muziek zo dicht mogelijk bij de 
oorsprong. 
Daarbij bieden we een rustige plek aan mensen 
met een visuele handicap om lekker te bewegen, 
ontspannen en leren Salsa dansen. 

Uitgevoerde activiteiten * Salsalessen voor blinden en slechtzienden. 
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* Lessen in de Folklore dansen van Latijns 
Amerika 
* 2 optredens en een workshop in Rotterdam 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

In mei van afgelopen jaar hadden we een 
optreden in een verzorgingshuis in Maarssen. Er 
was een thema-maand georganiseerd over Chili 
en wij hebben dat afgesloten met een optreden 
met Chileense dans. 
Ook in mei werden we gevraagd om een 
workshop te geven in Rotterdam op een 
vrijgezellenfeest van een vrouw die kort daarop 
zou gaan trouwen met een Chileense man. 
In september hebben we meegedaan op een 
Latino Festival in Wageningen. 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Er vinden geen maandelijkse afdrachten plaats 
derhalve is de eigen clubopgave van toepassing 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

 

 

Naam van de club De Pioniers schaakclub 

Aantal leden ultimo verslagjaar 10 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 13 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 

en wat men ook kan bedenken 

Kinderen leren schaken. Het bevorderen van 

schaken in de Rivierenbuurt. Vormen van een 

jeugdafdeling voor schaakvereniging Espion 

Uitgevoerde activiteiten Schaakles volgens De Stappenmethode. 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 

georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 

clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Diverse toernooien onderling, als 

snelschaaktoernooi, klein 

schaakspelletjestoernooi. 

Schaakcompetitie 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 

toegevoegd 

Inkomsten: 
Bijdrage deelnemers 
10 x 13 x 3,66 euro per les 475,80 
 
Uitgaven: 
Werkboekjes 
10 x 5 euro   50,00 
Contributie speeltuinvereniging 
10 x 6 euro (half jaar)  60,00 

Limonade 
13 x 2,50 euro   32,50 
Versnaperingen   25,00 
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Schaakborden en stukken 

1 x     100,00 

Prijzen competitie  25,00 
Vergoeding schaakleraar 183,30 
Totaal    475,80 
 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

Start september 2017 in verband met sluiting 

Huis van de Wijk Rivierenbuurt 

 

Naam van de club Schilderen bij Fred 

Aantal leden ultimo verslagjaar 9 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 38 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Verschillende schilderstijlen en -technieken leren  

Uitgevoerde activiteiten Elke week 2 uur schilderles 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Enkele individuele leden hebben geëxposeerd.  

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Er zijn geen wijzigingen in vergelijking met het 
laatste verslag van de begroting met dien 
verstande dat mevrouw Ineke Luif geen deel 
meer uitmaakt van de groep. Dit had ik al eerder 
vermeld, 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

geen 

 

Naam van de club Schrijfgroep 

Aantal leden ultimo verslagjaar 13 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 12 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Levensverhalen schrijven en voorlezen aan 
elkaar. 

Uitgevoerde activiteiten Schrijven 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Wij ontvangen 13 x € 10,-- is € 130,--  dat opgaat 
aan koffie kosten en administratie kosten. 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

Geen bijzonderheden over verslagjaar 2017 
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Naam van de club TaiChi 

Aantal leden ultimo verslagjaar 7 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar Ca. 40 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Beweging en zelfredzaamheid 

Uitgevoerde activiteiten Les op maandagmorgen 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

geen 

Financiele verantwoording door de peningmeester zal er 

aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Er heeft geen financiele verantwoording en of 
afdracht plaats gevonden 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

geen 

 

Naam van de club Tekenen met Els 

Aantal leden ultimo verslagjaar 10 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 40 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Mensen durven te leren kijken 

Uitgevoerde activiteiten Jaarlijkse tentoonstelling 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Samen met de dinsdagochtend schilderclub een 
tentoonstelling tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de BSVAZ organiseren 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
toegevoegd 

Eigen bijdrage t.b.v. materiaal € 5 per maand de 
lerares werkt op vrijwillige basis 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

 

 

Naam van de club Yogagroep 

Aantal leden ultimo verslagjaar 11  
Op 1 jan. 2017 waren er 12 leden, op 31 dec. 
2017 waren er 11. Helaas is een der leden op 1 
jan. 2018 uitgeschreven vanwege verhuizing 
buiten de stad. Thans zijn er 10 leden 
overgebleven. 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 40 keer op woensdagochtenden van 10.00-11.30 
uur o.l.v. een yoga docente Brigitte Arts. 

Doelstelling van de club denk in deze aan b.v. het bieden 

van beweging, sociale contacten, bevorderen van zelfredzaamheid 
en wat men ook kan bedenken 

Via yoga oefeningen bewegen en dichter bij 
jezelf komen. 

Uitgevoerde activiteiten Yoga oefeningen 

Hoogtepunten denk aan b.v. georganiseerde 

tentoonstellingen, wedstrijddeelname, kinderactiviteiten, 
georganiseerde wedstrijden, kerstklaverjas en alles wat zich in de 
clubs aan bijzonderheden heeft plaats gevonden 

Inkomsten                    € 1175.00 
Uitgaven                            564.80 
Resultaat                       €  610.20 

Financiële verantwoording door de penningmeester zal 

er aan de hand van het grootboek een financieel verslag worden 
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toegevoegd 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 

We hebben op dit moment 12 leden, waarvan 
de leeftijden tussen de 55 en 80 jaar liggen. Het 
oudste groepslid van 92 jaar is door ziekte helaas 
afgehaakt. 
We proberen m.b.v. een folder, website- 
vermelding en via de leden nieuwe leden te 
werven. Het valt niet mee, want we hebben de 
groep in de ochtend 

 

Jaarverslag Majorette/twirl groep The River Girls 
 
Januari: 
Club kampioenschappen als voorbereidding op het komende wedstrijd seizoen. 
Voor het eerst op wedstrijd met 1-baton. Een routine met verplichtte figuren. Laten zien hoe je ze 
beheerst. Verder de showtwirls: een show met attributen waarbij je een verhaal vertelt. 
Februari: 
18 Instructiedag in Waalwijk 
25 Carnavalsoptocht in Soest met WTK 
26 Carnavalsoptocht in Hoogland met WTK 
Maart: 
11 Nederlandse Kampioenschappen Showtwirl Almere 
      5 solo’s, 1 duo en 1 team. Solo’s en duo vanaf de 5e plaats. Team 3e van Nederland 
25 Wedstrijd Nunspeet 
26 Baam middag op IJburg 
April: 
02 wedstrijd Naaldwijk 
09 Palmpasen optocht in Amsterdam-oud zuid 
27 Koningsdag Bredewegfestival/ verkoop en promotie vrijmarkt 
29 wedstrijd Schiedam 
Juni: 
10 KNMO wedstrijd Geldermalsen (geplaatst voor KNMO NK) 
17 Showconcours in Elburg samen met WTK 
18 wedstrijd Soesterberg 
September: 
24 wedstrijd Soesterberg 
30 Instructiedag Ter Aar 
Oktober: 
22 wedstrijd Heerhugowaard 
29 wedstrijd Alkmaar 
November: 
12 Instructrice kaderdag Lelystad 
18 Sinterklaas Amstelveen 
19 Sinterklaas Amsterdam 
25 Jolijn Seel voorronde NK twirl 1 baton in Hoofddorp niet door voor NK 
26 sinterklaas Amsterdam-zuid 
December: 
09 NK KNMO Jolijn solo 3e , duo Petra V en Jolijn 3e beide een ticket voor de Champions Trophey in 
februari tegen België. 
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The River Girls trainen 2 keer per week. Op maandag van 18.30 tot 21.00 uur in de speeltuin. Op 
woensdagavond in Amsterdam-Oost van 19.00 tot 21.00 uur. 
De instructie is in handen van Jolijn en Petra Seel en sinds oktober 2017 van Nerissa Koper. En duo 
Seel 
 
De wedstrijden worden met goede resultaten afgesloten. 
De showtwirl solisten, duo en team mogen naar het NK showtwirl. Helaas in 2017 niet geplaatst voor 
het EK showtwirl dat in 2017 in Nederland gehouden werd. 
 
In de maand december hebben we geflyerd in Zuid,Oost en Diemen. The River Girls willen heel graag 
groter worden, meer leden is leuk. 
 
Verder zijn we in 2017 weer goed geholpen door onze vrijwilligers, ouders, vrienden met het helpen 
van het maken van attributen, uniformen voor de sollisten en natuurlijk het rijden en aanmoedigen 
van de wedstrijden. 
 
Namens alle twirlers, instructie, familie en vriendjes 
The River Girls 
 
De klaverjasclub op de vrijdagavond is door het gebrek aan leden en de angst van ouderen om ’s 
avonds alleen de straat over te gaan opgeheven. 
 

Buurt Samen Actief 

Een club voor senioren op de donderdag middag. Samen sjoelen, samen scrabbelen en vooral 

samen zijn met een buurtbabbel, gesmeerd door het vocht uit de thee en koffiepot. Aan het 

begin van deze eeuw nam veteraan uit de buurt, Jan Heeringa, het initiatief om de oudere 

Rivierenbuurtbewoner uit hun isolement te halen. Via een stadsdeel subsidie kon een 

dagdeel een oud winkelpand aan het Meerhuizenplein gehuurd worden. In korte termijn 

werd de spelletjes en ontmoetingsmiddag van het BSA een succes, vriendschappen 

ontstonden, de eenzaamheid verdween. De subsidie verdween echter ook. Jan klopte met 

zijn BSA bij de speeltuin aan. De doelstelling van deze club paste naadloos in het beleid van 

de bsv Amsterdam Zuid. Deze BSA is nu al 2 jaren een club van de speeltuin, een bewijs dat 

de bsv AZ er is voor heel jong maar ook voor oud. Het was de Gemeente gebleken welk 

waardevol initiatief Jan Heeringa had genomen en het was loco burgemeester Ivens die Jan 

in januari 2017 de waardering speld van de stad Amsterdam op z’n borst mocht prikken. Het 

kerstdiner die deze club gezamenlijk met onze eetclub werd aangeboden door de 

vrijwilligers van de speeltuin was een hoogte puntje in 2017 in het soms eenzaam bestaan 

van deze oudere Rivierenbuurtbewoners. Iedere donderdag middag zijn de deelnemers in de 

combizaal aanwezig waarnaar zij met de traplift een lift hebben gehad. De BSA is definitief 

vergroeid met onze buurt en speeltuin vereniging.  

  



Jaarverslag 2017 Buurt- en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid (BSVAZ) Pagina 13 

 

 
Onderstaande clubs hebben niet aan hun verplichtingen voldaan en zullen in de e.v. 

medewerkersvergadering ter verantwoording worden geroepen en mogelijk opgeheven worden.  

Creatief 

Moestuinen 

Schilderen met Tiny 

 


