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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 van de vereniging 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, animatiefilms, 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.  
 

2018 Bestuurlijk 

Op 1 januari en 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: 

• Voorzitter: Miriam van Aller, 

• Penningmeester: Henk Degenhart 

• Secretaris: Vacature 

• Algemeen bestuurslid: Souad Bijou 

• Algemeen bestuurslid: Vicky Neijssel 

Aspirant bestuursleden per 31 december 2018: 

• Fons Laan 

• Annelies Strijland 

• Stephan de Vries 

• Guido Laan 

2018 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 leggen met accountskantoor Hordijk, Kok, Laan @ Wabeke voor de opstart inzake de 

controlewerkzaamheden 2019 
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• Contact met de clubleiding versterken.  

• Het werven en verjongen van het bestuur, wat een hele opgave is in de huidige drukke 

participatiemaatschappij, maar een hoopvol resultaat heeft bereikt. 

Het bestuur kwam in 2018 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. 

 

In 2019 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 waarbij het 

DB van de bestuurscommissie ondersteuning heeft toegezegd richting de 
professionals. 

 

JAARVERSLAG   ACTIVITEITEN 2018 BSV AMSTERDAM-ZUID  

BSVAZ organiseert al 98 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 2018. 

 

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 geen wekelijks spreekuur voor advies meer 

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.  
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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 

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 hieraan 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 is dit jaar niet gehouden omdat het in het weekend viel. 

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 van een zwarte 

pietenband was dit jaar nieuw.  

Terugkijkend op het jaar 2018 zien we een gelijkblijvend aantal bezoekers dat gebruik maakt van de 

speeltuin en het voetbalveld ook is er in 2018 een samenwerking geweest met Streetmatch deze 

organisatie promoot en organiseert straatvoetbalwedstrijden en trainingen door de hele stad.  

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 met name uit de Pijp naar de speeltuin 

komen. Mogelijk dankzij de BSVAZ-website en de facebookpagina en de mond op mondreclame voor 

o.a. de judo.  

 

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

Catharinaschool veel plezier beleeft aan het gebruik van het speeltuinterrein.  

Kortom een speelplek volop in beweging waar de buurt erg blij mee is. 
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Bij de vereniging waren in 2018 de volgende medewerkers werkzaam: 

• Corrie van Egdom 

• Kim Hogers  

 

De clubs (georganiseerd door verenigingsleden/buurtbewoners) 
In 2018 telde de vereniging 15 clubs. Met een aantal leden dat varieert van 10 tot ruim 30 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 15 

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 € 2.299,00 
Subsidie                                   2.103,00 
Kosten                                      4.402.57-/- 
Resultaat   negatief            €         0,57 
 

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 17 

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             € 1971.24 
Uitgaven                   2495.68 
t.l.v. de speeltuin €   523.94 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zich zelf te nader te presenteren 
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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                 € 1255.42 
Uitgaven                       1485.23 
Resultaat negatief   €   229.78 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zichzelf 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                     € 760.00 
Uitgaven                           720.00 
Resultaat positief         €        40 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zichzelf te nader te presenteren 
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Naam van de club Newen Copihue 

Aantal leden ultimo verslagjaar Begin 2018 9 leden 
Eind 2018 13 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. 
* 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  Er vinden geen maandelijkse afdrachten plaats 
derhalve is de eigen clubopgave van toepassing 
Zijnde: 
Inkomsten   €   342,00 
Uitgaven           289.28 
Resultaat      €    52.72 

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

Snelschaaktoernooi, schaakfilmmiddag, 

deelname aan chessleague toernooien, bezoek 

aan Tata-steel chess tournament in Wijk aan zee 

Financiële verantwoording  Inkomsten:         € 1100,00 
Uitgaven                1112.50 
Resultaat negatief € 12.50 

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

De schaakclub zou op termijn moeten uitgroeien 

tot zo een 20 jeugdleden. In samenwerking met 

Dynamo is afgelopen jaar op woensdagmiddag 

een introductiecursus schaken gegeven. 8 

kinderen hadden belangstelling maar helaas 

heeft dit nog geen nieuwe deelnemers 

opgeleverd. 

 

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  Inkomsten                            € 1140.00 
Uitgaven                                     
Docent                                        760.00-/- 
Materiaal en koffie/thee         380.00-/- 
Resultaat                               €        0.00 
 

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

Geen 
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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 

Geen 

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

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

Geen bijzonderheden over verslagjaar 2018 

 

Naam van de club TaiChi 

Aantal leden ultimo verslagjaar 10 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar Geen 

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 Sociale contacten 

Uitgevoerde activiteiten Oefenen 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 

Financiële verantwoording  Er heeft geen financiële verantwoording en of 
afdracht plaats gevonden 

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

Geen 

 

Naam van de club Tekenen met Els 

Aantal leden ultimo verslagjaar 13 

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  

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 verslag ingediend 

Financiële verantwoording  Niet ontvangen 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zichzelf te nader te presenteren 
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Naam van de club Yogagroep 

Aantal leden ultimo verslagjaar 13 
Op 1 jan. 2018 waren er 12 leden, op 31 dec. 
2018 waren er 13. Een van de leden is gestopt 
per 15.1.2019 

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

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 yogaoefeningen bewegen en dichter bij 
jezelf komen. Door bewegen blijven wij 
zelfredzaam, ondanks dat we allen ouder 
worden. 

Uitgevoerde activiteiten Yogaoefeningen 

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                    € 1915.00 
Uitgaven                           1917.45 
Resultaat negatief        €       2.45 

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

We hebben op dit moment 12 leden, waarvan 
de leeftijden tussen de 57 en 80 jaar liggen. 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 

 

 
 

Naam van de club BSA 

Aantal leden ultimo verslagjaar 8 

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 

Gezellig samenzijn 

Uitgevoerde activiteiten Spelletjes doen 

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         €      0.00 
Uitgaven                  42.00 
Resultaat            €   42.00-/- 

Overige bijzonderheden vanuit het verslagjaar 
voor zover vereist om zichzelf te nader te presenteren 
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Naam van de club Moestuinen 

Aantal leden ultimo verslagjaar 15 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar In het groeiseizoen dagelijks 

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 

Lekker vroeten in de grond 

Uitgevoerde activiteiten Kweken groente en bloemen 

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  Eigen bijdrage t.b.v. materiaal  

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

 

 

Naam van de club Kinderactiviteiten 

Aantal leden ultimo verslagjaar Tussen de 20 en 30 kinderen per activiteit 

Aantal bijeenkomsten in afgelopen jaar 10 

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 

 

Uitgevoerde activiteiten Bezoek aan Artis, Linneaushof, Sinterklaas, 
Kinderkookclub, Kinderbingo en -disco, 
herfstkamp in oud Valkeveen en Naarden 

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 

Eigen bijdrage          €   514.60 
Kosten                          5125.01 
Resultaat negatief  €  4610.41 

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

 

 

Naam van de club Schilderen vrijdag 

Aantal leden ultimo verslagjaar 14 

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 

 

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  Niet ontvangen volgens mondelinge verklaring 
is het resultaat 0 

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

Bezitters van een stadspas met groene stip 
kunnen tegen een geringe bijdrage deelnemen 
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Onderstaande clubs hebben niet aan hun verplichtingen voldaan en zullen in de e.v. 

medewerkersvergadering ter verantwoording worden geroepen en mogelijk opgeheven worden.  

Creatief 

Tekenen met Els 

Biodanza 

 


