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Leden van verdienste 



Computer 
Voorzitter M.H.T.Suppers  Kruidbergerweg 53 2071 RB   Santpoort Noord  023-5372115  marius@suppers.net 
Secretaris  J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585                                      
Penningm. J.M.J.Wisse  Schutterstraat 8  2024 RD   Haarlem    023-5273585   NL17INGB0005736100                                    
Hb. vertegenw. L.J. Groot  Mont Blanc 117  1186 AR   Amstelveen   020-6470609    
Clubavond:  maandag  van 19.15 tot 22.30 uur   Emailadres: assvcomputer@gmail.com 

 

Handboogsport 
Voorzitter            R.Haring      
Secretaris M.Heymans  Emailadres:  assv.handboog@icloud.com    
Penningm. S.T.Wijs  NL21 INGB 0003 366027   
Hb. vertegenw.    R.Haring  
Clubavond:  dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur    

 

Darten 
Voorzitter R.Weggemans  Tulppad 18  1338 NC  Almere   06-16885780 
Secretaris  C.Wanders  Arendonksingel 94 1066 LA   Amsterdam   06-23272579 
Penningm. M.Wanders  Arendonksingel 94 1066 LA   Amsterdam   06-51118165                                          
Hb. vertegenw.   C.Wanders 
                            Clubavond:  Woensdagavond     Emailadres:  a.s.s.v.dartclubamsterdam@gmail.com 
 

Biljarten 
Voorzitter F.Sterk   Crabschuytstraat 104  1034 BL Amsterdam   06-17994970   
Secretaris a.i. H.Tolk    Hildsven 254  1025 MJ Amsterdam   06-25371027  biljart.assv@ziggo.nl 
Penningm.  R.P.Ram  F.Zeijdelaarweg 6 1382 MB    Weesp   06-55896667  NL96INGB0004584646  
Hb vertegenw. F.Sterk     
Clubavond: Maandag t/m vrijdag   

 

Klaverjassen 
Voorzitter H.Pijlman-Kloezen Mirostraat 45   1328 JP   Almere   06-19979904   
Secretaris R.van Dijk    Monnickendammerweg 53 1023 EB  Amsterdam  06-39340112 
Penningm. F. Viersma - Swint Boendermaker 71   1505 BK  Zaandam  06-23004927 NL67INGB0004784891  
Hb.vertegenw. R.van Dijk      
Clubavond:  Elke vrijdag vanaf 20.00 uur              Emailadres Secr.:  richard.v.vandijk@gmail.com        
 

Line-Dance 
Voorzitter C.van Rijn-Gerzee van Speijkstraat 77 d  1057 GN   Amsterdam  020-6168190 
Secretaris D. van der Hurk               Dillenburg 19           1065 HN   Halfweg       
Penningm. I. van der Hurk  Dillenburg 19   1165 HN   Halfweg  020-4978610 
Hb.vert.   C.van Rijn-Gerzee      
Clubavond:          maandag    Emailadres:  

 

 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter  A.Schmalgemeijer    Westhove 74    2134 VP    Hoofddorp   06-12536587 
Secretaris   J.M.J.Wisse       Schutterstraat 8                2024 RD    Haarlem   023-5273585  
Penningmeester  F.Hardeman       Poseidonsingel 55d   1363 TR     Almere   06-33167551                            
ASSV Gironummer IBAN:   NL35INGB0004510278 
2e Penningmeester  M.H.T.Suppers         Kruidbergerweg 53  2071 RB     Santpoort Noord                         06-21647002 
Alg.Adjunct    P.Meerveld       Wales 8         1448 JK     Purmerend   0299-439869 
 
                            E-mail adres:  assvpost@gmail.com   (email niet gebruiken voor opzeggingen) 
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Schietsport 
Voorzitter A.B.Thijsse  Regulierstraat 17    1947 GN   Beverwijk  06-15839985  albert.thijsse@khe.eu 
Secretaris E.Thijsse-Gardien Regulierstraat 17   1947 GN   Beverwijk   06-33698278  kabouter_el@live.nl 
Penningm. E. ter Hofstede  Merwede 17   1703 KP    Heerhugowaard NL85INGB0004821330  
Hb.vertegenw.   E.Thijsse-Gardien 
Emailadres afd. Schietsport:  schietsport.assv@gmail.com                              
Clubavond:  elke maandag, woensdag en donderdag 19.30 tot 22.30 uur    

Showdown 
Voorzitter  N.Grollé   Muiderwaard 136  1824 XV  Alkmaar  06-21267491  nico_grolle@hotmail.com 
Secretaris J.Bakker-Kalff               Reigersbek 65         1441 SX   Purmerend  0299-413391                               
Penningm.  J.Jonk-Brouwer  Boelenspark 41   1131 PZ Volendam  06-42431749 NL44RABO0300561717                          
Hb.vertegenw. J.Jonk-Brouwer email:    jonk.m@ziggo.nl   
Email adres secretaris:  secretarisassvshowdown@ziggo.nl 
Clubavond: elke woensdag van 19.30 tot 22.00 uur   

Sjoelen 
Voorzitter  A.Groot-de Pruis               Mont Blanc 117   1186 AR Amstelveen  020-6470609  
Secretaris  A.Binneveld  Marga Klompélaan 35  1067 TV Amsterdam  020-6131729  of  06-43168595 
Penningm. J. Binneveld  IJweg 132                            1161 GD Zwanenburg  06-51528869 
Hb.vertegenw. A.Binneveld 
Emailadres secretaris:   rudeaprint@gmail.com 
  

Clubavond: elke dinsdag van 19.30 tot 22.30 uur   

 

Telefoon A.S.S.V. (bar) 020-6000472   
 

Adres A.S.S.V. gebouw :  Ouderkerkerlaan 10    1115 NS  Duivendrecht 
 

Ledenadministratie:  Secretaris:  H.Wisse 
 
Zaalbespreking:  Pia Meerveld,  06-46872959  of via:  e-mail: meerveldpia@gmail.com  
 

Algemeen E-mail adres voor ASSV :      assvpost@gmail.com   
Naar dit e-mail adres kan de post voor alle Assv-zaken gestuurd worden; Kopij voor de Koppeling, mail voor    
bestuur etc. 
Ook voor ledenadministratie wijzigingen. Niet voor opzeggen lidmaatschap! Dit dient schriftelijk te gebeuren 
bij de secretaris van de eigen afdeling  (persoonlijke leden zeggen op bij de 2e penningmeester) 
 
 
Homepage    :   www.assv.nl   (beheer website en beeldscherm (bij de bar):  Marius Suppers) 

Tafeltennis 
Voorzitter R.Bijlsma  Gaffel 60   1319 BV   Almere  036-5365452  
Secretaris R. Staphorsius   Ooievaarstraat 78                1506 XP    Zaandam  06-37790483 
Penningm. E.Schijf                Gaasperdamstraat 52  1507 JX     Zaandam  075-6705884    NL23INGB0005018580  
Hb.vertegenw. R. Staphorsius     
Trainingsavonden: Maandag, Donderdag en Vrijdag van 19.00 tot 23.30 u.              Competitieavonden: Dinsdag en Woensdag van 19.00 tot 23.30 u.  
Emailadres: bestuur@ttv-assv.nl              Website: www.ttv-assv.nl/ 
 

- 3 - 



 
Feestje ?!?! 
 

O p 1 maart 1948 werd in Amsterdam de ASSV opgericht. De ASSV bestaat dus dit jaar 75 
jaar. En dat moet gevierd worden. 

 

Wij zijn begonnen met twee afdelingen, de afdeling Biljarten en de afdeling Klaverjassen. 
Buiten diverse verhuizingen hebben we de afgelopen 75 jaar ook meerdere tijdgeest gebonden 
afdeling gehad, waaronder een fotoclub, een automobielclub (met een eigen garage in het      
Amstelstation!), een judoclub en filatelieclub, een volleybalclub, een carnavalsclub, een      
dansclub, een tennisclub en ook nog een voetbalclub en waarschijnlijk ben ik een club         
vergeten. 
Op dit moment hebben wij 10 afdelingen bij de ASSV met autonoom bestuur. 
In 2006 kregen wij van de NS de beschikking over het huidige gebouw in de Bijlmermeer.  
Alle reden om in maart 2023 een feestje te organiseren. 
 

Hierbij nodig ik iedereen uit voor de jubileumreceptie op zaterdag, 4 maart 2023 van 
14.00 uur tot 16.30 uur, natuurlijk met een hapje en een drankje. 
 

Verder organiseren heel veel afdelingen een jubileumtoernooi. Zaterdag, 1 april kun je komen 
kijken bij het biljarttoernooi. Op zaterdag, 15 april en zondag 16 april kunnen we de afdeling 
Showdown bewonderen . Zaterdag, 13 mei kan er gedart worden en zondag 21 mei kunnen wij 
genieten van de afdeling Line-Dance. Op zaterdag, 17 juni gaan we sjoelen en op zondag,        
25 juni wordt er een speciale sport- en speldag georganiseerd. Voorlopig tot slot gaan wij op   
zaterdag, 18 november een ASSV75-toernooi houden met de afdeling Klaverjassen.  
 

Er zijn dus heel veel activiteiten in het kader van het 75jarig bestaan gepland.  
Vanaf vandaag vindt u in de koppeling met een mooi jubileum-voorblad een speciale bladzijde 
waarin u alle jubileum-evenementen kunt zien.  
Ik kijk er erg naar uit! 
 
Albert Schmalgemeijer 
 

Beste leden. 
 

B ij deze wil ik jullie laten weten dat Gerrit wegens gezondheidsredenen geen deel meer 
uitmaakt van het barteam. 

Hij was een zeer gewaardeerde medewerker die vaak de zwaardere klussen , tafels en stoelen 
opruimen, tot zich nam. 
Het barteam neemt binnenkort op gepaste wijze afscheid van hem als barmedewerker.  
Hij blijft ASSV lid en zal zeker regelmatig aanwezig zijn. 
 
Barbeheerder, Pia Meerveld. 
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Zaterdag 4 maart          ASSV 75 Jubileumreceptie   Van  14.00 - 16.30 uur 

Donderdag 30 maart.   Algemene Ledenvergadering ASSV      Aanvang 20.00 uur        

 

 

 

Beems W.A.   5-mrt 
Erhardt-Trok T.  6-mrt 

Laere R.I. van   6-mrt 
Kas-Kuijpens J.  7-mrt 
Dellenbag J.   9-mrt 

Sewrattan M.R.  9-mrt 
Mulder W.H.   10-mrt 
Vries - Kromhout J.de 10-mrt 

Visser N.    11-mrt 
Sikkens C.A.M.  12-mrt 

Smid  M.    13-mrt 
Tool G.K.    15-mrt 
Wegman-Bos J.  16-mrt 

Herman H.   18-mrt 
Wilting J.    19-mrt 

Haas-Roor E.P.  21-mrt 
Otto M.    21-mrt 
Fijnenberg W.   25-mrt 

Zuidam - Edzes G.van 27-mrt 
Dijk J.van   29-mrt 
Jong K. de   29-mrt 

Kreijt N.    29-mrt 
Post-Teeuwen M.  30-mrt 

Hopman - van Noord G. 31-mrt 

Meerveld T.F.  2-apr 

Hardeman F.  3-apr 
Tolk H.   3-apr 

Havinga T.  5-apr 
Bergfeld J.F.  6-apr 
Rijzinga J.  8-apr 

Wijs S.T.   8-apr 
Ninaber F.  9-apr 
Wijnberg M.M. 10-apr 

Schuiten H.  12-apr 
Dijk R.V. van  14-apr 

Tjon H.   14-apr 
Janssen G.H.F. 16-apr 
Boonstra P.  21-apr 

Viersma G.  22-apr 
Lublink D.  24-apr 

Schouten J.F.T. 27-apr 
Stoovelaar J.  28-apr 

Jubileum ASSV 75 evenementen staan op de jubileumpagina in deze 
Koppeling, op de Website van ASSV en op het mededelingenscherm 



A fdeling Biljart ASSV 75 jubileumtoernooi 

De afdeling biljart organiseert zaterdag 1 april, in verband met dit feit, een leuk jubileum      

toernooi waaraan alle ASSV-leden kunnen deelnemen, mits zij een keu kunnen hanteren. Wij 

zijn zuinig op onze prachtige accommodatie en biljarts. 

Er wordt deze dag een toernooi georganiseerd waarbij in 4 spelsoorten wordt gespeeld. Libre, 

bandstoten, 3-banden en stoot over rood. Tijdens de middagpauze kunt u genieten van een 

heerlijke lunch. 

Over de precieze invulling van deze dag en tijden zult u nader worden geïnformeerd. (afhankelijk 

van het aantal deelnemers) 

U kunt zich opgeven voor deze dag via het mailadres van de secretaris 

van de afdeling biljart .(biljart.assv@ziggo.nl). U kunt zich tot uiterlijk 

25 maart opgeven. Eerder is natuurlijk prettig in verband met de   

organisatie van deze dag. 

 

Namens het bestuur afdeling Biljart.    Han Tolk  
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O p zaterdag 13 mei organiseert de afdeling Darten het ASSV 75 jaar jubileum toernooi van 
11.00 tot 18.00 uur. 

 
Dit is een toernooi voor alle ASSV leden, ook van andere afdelingen. Wil je hier aan mee doen, 
geef je dan op bij de secretaris van de afdeling Darten,  
via  corwanders@gmail.com. Vóór 6 mei. 
 
De kosten zijn €10,- per persoon hier voor krijg je als je komt consumpties 
en hapjes. Ook zijn er natuurlijk prijzen te verdienen en is er een tombola.  

A SSV organiseert op zondag 25 juni 2023, aanvang 11.00 uur een Sport en Spel dag. 
De onderdelen bestaan uit sjoelen, darten, handboog - en luchtdrukschieten.  
Er zal met 8 gemengde groepen van 4 personen per groep worden gestreden. 
 
Het einde is om 15.35 uur.  
17.00 uur barbeque 
Inschrijfgeld € 10,00 per persoon.  
 

Opgeven vòòr 15 mei 2023. 
Nadere mededelingen volgen . 
 
Luit Jan Groot. 



Zaterdag 4 maart          ASSV 75 Jubileumreceptie            Van  14.00 - 16.30 uur 

Zaterdag 1 april            Afd. Biljart ASSV 75 jubileumtoernooi   

Za 15 – Zo 16 april        Afd. Showdown ASSV 75 toernooi         

Zaterdag 13 mei            Afd. Darten ASSV 75 toernooi              

Zondag 21 mei               Afd. Line Dance ASSV 75                      

Zaterdag 17 juni             Afd. Sjoelen ASSV 75 toernooi             

Zondag   25 juni             Sport en Speldag ASSV 75                   

Zaterdag 18 november     Afd. Klaverjassen  ASSV 75                 

O p onze vernieuwde website is een speciale ASSV 75 Jubileum-pagina gemaakt, 

waarop we, aanvullende gegevens van de bovenstaande evenementen zullen    
plaatsen. Tijdens het maken van deze Koppeling was een hoop nog niet bekend. 

Dus blijf de website en ook ons mededelingenscherm in de grote zaal in de gaten      
houden 

www.assv.nl 
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Het bestuur van ASSV nodigt u van harte uit voor de receptie ter 
gelegenheid van dit 75 jarig jubileum 

Het bestuur van ASSV nodigt u uit voor de  

Agenda en notulen verderop in dit blad 



 
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de A.S.S.V. 
 
De vergadering zal worden gehouden op donderdag 30 maart 2023, in de recreatiezaal van de A.S.S.V. te Duivendrecht  
 
Aanvang 20.00 uur precies. Indien het volgens de statuten vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt de vergadering 
gesloten en wordt een nieuwe vergadering belegd, aanvang 20.15 uur op dezelfde plaats met dezelfde agenda. 
Tijdens de vergadering vinden er geen andere activiteiten plaats en is de bar gesloten. 
 

AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2022.  
3. Ingekomen stukken. 
4. a) Jaarverslag van de secretaris. 

b) Jaarverslag van de penningmeester. 
c) Verslag van de financiële commissie. 

5. Begroting 2024. 
6. Bestuursbeleid. 
7. Behandeling ingediende voorstellen. 

Pauze 
8. Bestuursverkiezing. 
9. Verkiezing financiële commissie. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 
Ad punt 7. 
Voorstellen dienen uiterlijk 24 maart aan het bestuur ter hand te worden gesteld. 
Alleen voorstellen die in de vergadering thuishoren worden in behandeling genomen. 
 
Ad punt 8.     
 

 
        
 
J.M. Wisse, secretaris. 

Aftredend en herkiesbaar Secretaris  

Aftredend en herkiesbaar 2e Penningmeester  

   

   

Aftredend in 2023   Commissaris afdeling Computer 

Aftredend in 2023  Commissaris afdeling Handboogsport 

Aftredend in 2023  Commissaris afdeling Klaverjassen 

   

Agenda ALV 30 maart 2023 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van A.S.S.V. gehouden op donderdag 31 maart 2022 
Aanwezig: 35 personen inclusief 4 leden dagelijks bestuur. 
 

1. Opening. 
Om 20.00 opent de plaatsvervangend voorzitter Pia Meerveld de vergadering en heet alle aanwezigen       
hartelijk welkom.  
Volgens artikel 17, lid 10 van de statuten moet 1/5 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Aangezien 
dit niet het geval is sluit de voorzitter deze vergadering om deze vervolgens een vervolgvergadering te       
heropenen. 
Nogmaals wordt iedereen welkom geheten speciaal Mevr. J.de Vries – Kromhout en Dhr. F.Hardeman beide 
leden van verdienste. 
Het verheugt de voorzitter dat ondanks de slechte weersomstandigheden de aanwezigen toch de moeite 
hebben genomen hier aanwezig te zijn. Ook is zij blij dat het eindelijk na 2 jaar weer kan. De coronapandemie 
heeft ook bij de vereniging zijn sporen achtergelaten. 
Zij vraagt een ogenblik stilte voor de ons ontvallen leden, A.Sluik (erelid), J.Peereboom, J.v.d.Esker, H.de 
Boer, A.Grootjans-Lassche, A.Jorna, P.Stavast, B.van IJsseldijk, T.de Vries (lid van verdienste), E.Geurtsen, 
J.Korenblek, O.Dabroek, G.van Vliet. 
 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019. 
Er zijn geen inhoudelijke op-/aanmerkingen op het verslag zodat dit definitief gemaakt wordt. 
 

3. Ingekomen stukken. 
• Bericht van verhindering van: N.Krijt, M.Wanders, I.Kooistra, dhr. en mw. Schuiten, L.van Lith,  
• G.de Lange, A.Pater, R.Ram, W.Kwakernaat, C.de Gast. 
• Verslagen kascontrole commissie. 
• Bereidverklaring Dhr. A.Schmalgemeijer. 

 
4. a.  Jaarverslag van de secretaris. 

Er zijn geen op of aanmerkingen m.b.t. het verslag, dank aan de secretaris. 
 
b. Jaarverslag van de penningmeester. 
De penningmeester geeft een heldere toelichting op het financieel verslag van 2021 en legt uit dat de        
barinkomsten (onze belangrijkste bron) door de coronacrisis een gevoelige klap heeft moeten incasseren. 
Het financiële verslag van 2020 wordt hier niet besproken omdat er vorig jaar geen algemene jaarvergade-
ring is geweest en afgesproken was met de vertegenwoordigers van de afdelingen in het hoofdbestuur dat zij 
die stukken met hun achterban zou bespreken en indien nodig van commentaar zouden voorzien waarna 
deze werd geaccordeerd. Gelukkig kon Fred ons mededelen dat het inmiddels weer de goede kant opgaat en 
dat hij de toekomst weer positief inziet. Hij bedankt ook iedereen voor zijn/ haar houding tijdens de crisis. 
 
c. Verslag van de financiële commissie.                                                                                                                          
De verklaring van de commissie wordt voorgelezen. Ze hebben geen onregelmatigheden gevonden en stellen 
de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  
Vanuit de vergadering komt de opmerking dat het niet alleen de penningmeester betreft maar het gehele bestuur waarna 
het verslag gewijzigd wordt.  De vergadering benadrukt dit verzoek met applaus.                                                                
Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de commissie voor hun werk. 

5. Begroting 2022.                                                                                                                                                                    
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting. Deze wordt geaccepteerd. 
 

6. Bestuursbeleid.                                                                                                                                                                  
Het bestuur is niet van plan om haar huidige bestuursbeleid te gaan veranderen, de vereniging is van en voor 
de leden. Het streven is wel om meer NS’ers binnen onze vereniging binnen te halen. Ook worden de prijzen 
voor 2022 niet verhoogd. De voorzitter verteld verder dat er voor de accommodatie een nieuw aanspreek-
punt bij NS is en dat de samenwerking tot nu toe uitstekend verloopt. 
 

7. Behandeling ingediende voorstellen.                                                                                                                               
Er zijn geen ingediende voorstellen 
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8. Bestuursverkiezing.                                                                                                                                                       
Omdat de vorige voorzitter vanwege persoonlijke motieven haar functie beschikbaar stelde zat het           
dagelijks bestuur sinds september 2021 zonder voorzitter. Middels een bereidverklaring die het dagelijks 
bestuur ontving van dhr. A.Schmalgemeijer voor de functie van voorzitter zou deze vacature vervuld      
kunnen gaan worden.   De heer Schmalgemeijer wordt uitgenodigd door de plaatsvervangend voorzitter 
om zijn motivatie aan de aanwezige leden uiteen te zetten. Albert stelt zich voor en verteld waarom hij als 
voorzitter de A.S.S.V van dienst zou kunnen zijn.  Er zijn geen tegenkandidaten en er zijn geen leden die   
bezwaar maken tegen zijn benoeming. Dhr. A.Schmalgemeijer wordt unaniem gekozen als de nieuwe   
voorzitter van A.S.S.V. Na applaus en een bos bloemen wordt hij uitgenodigd om plaats te nemen aan de 
tafel met het dagelijks bestuur. Afgesproken wordt dat de plaatsvervangend voorzitter de vergadering tot 
aan de sluiting zal leiden. 
 

9. Verkiezing financiële commissie.                                                                                                                                
Omdat van de huidige financiële commissie dhr. Schmalgemeijer aftredend is moet er een nieuw lid ge-
kozen worden. Mw. E.Gardien stelt zich beschikbaar en wordt gekozen voor een periode van 3 jaar.  

       De financiële commissie bestaat nu uit: dhr. C.Wanders (1 jaar), dhr. J.van Kooten (2 jaar) en mw.    
E.Gardien (3jaar). 
 

10. Rondvraag.                                                                                                                                                                            
- Kick Hakfort: vraagt of er wat boompjes in de tuin bij de ingang van de accommodatie geplant mogen 
worden voor de vogeltjes. Het bestuur vindt het een goed idee en heeft geen bezwaar.                                                             
- Ben Onink: Ik heb onlangs in de koppeling een stukje geschreven over de 4 jaargetijden maar heb daar tot 
nu 0 reacties opgehad. Vanwege gezondheidsredenen heb ik dringend assistentie nodig bij mijn werkzaam-
heden bij A.S.S.V.    Kick gaat haar partner Bram vragen om hulp.                                                                                              
- Elly de Gast: vraagt of er al een nieuwe notulist is.  Nee, maar terstond geeft Kick Hakfort aan dat zij       
vroeger secretaresse is geweest en het wel wil proberen. Het bestuur is blij verrast en geeft aan graag van 
haar aanbod gebruik te willen maken. 
 

11. Sluiting.                                                                                                                                                                             
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering, bedankt ieder-
een voor zijn / haar inbreng en wenst allen wel thuis. 
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Z oals u misschien al heeft gezien, de ASSV website is vernieuwd en hier en daar wat         
verbeterd. (nog niet helemaal klaar)  Er zijn wat foutjes uit gehaald en wat nieuwe dingen 

ingestopt. 
 

Nieuws, mededelingen, wijzigingen kunnen hier vrij snel worden weergegeven. En omdat ons 
clubblad "De Koppeling" nog maar 5 keer per jaar verschijnt, kunt u het best  regelmatig op    
onze website kijken of er nog nieuwe ontwikkelingen in onze club zijn. 
 
Nieuw is ook de pagina waar u online wijzigingen kunt doorgeven. U bent bijvoorbeeld verhuisd 
of heeft een nieuw telefoonnummer gekregen etc. etc. 
Denk er om! U kunt hier niet uw lidmaatschap opzeggen (of aanmelden), dat dient nog steeds 
bij het bestuur van de betreffende afdeling te gebeuren.  (Persoonlijke leden kunnen een bericht 
sturen via o.a. email:  assvpost@gmail.com ) 
 
Omdat ASSV dit jaar 75 jaar bestaat, is er een speciale "Jubileumpagina" bijgekomen. Alle    
evenementen rondom ons 75 jarig jubileum worden georganiseerd door ASSV en de afdelingen 
kunt u hier vinden. Als uw afdeling er nog niet bijstaat met zijn jubileumactiviteit, laat ons dat 
weten en dan zetten we het er zo snel mogelijk in. 
 
Als u wat meer van uw eigen afdeling op onze website wilt zien, bijv. wedstrijdverslagen en     
uitslagen, stuur dan een mailtje naar de website-beheerder, Marius Suppers. (ook naar 
assvpost@gmail.com). 
 
En als u mededeling heeft voor uw leden kunt u dat ook op deze website doen. Iedere afdeling 
heeft een eigen pagina en daar kunt u van alles op laten zetten. Tekst en wat foto’s zijn geen 
probleem. Uw eigen afdelings-pagina kunt u vinden onder de knop “Naar de afdelingen”  
 
Heeft u vragen over onze website of  over de inhoud etc., stuur een mailtje of neem contact op 
met de beheerder Marius Suppers. 
 

WWW.ASSV.NL 
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Evenementenoverzicht afd. Biljart voor 2023 
 

11 mrt  Assv - BV Vooruit 
01 apr  Assv 75-jarig jubileumtoernooi 

27 mei  Assv Kikkertoernooi (seizoensafsluiting) 
16 sep  Tien van rood toernooi  
28 okt  Jelle Drenth toernooi (3bnd koppels) 

04 nov  Herman Klaver toernooi 
18 nov  Driekamp  

09 dec  Kersttoernooi 

    

Afdeling Biljart ASSV 75 jubileumtoernooi 

 
De afdeling biljart organiseert zaterdag 1 april, in verband met dit feit, een leuk           

jubileumtoernooi waaraan alle ASSV-leden kunnen deelnemen. 
 
Meer details hierover, in dit blad op de jubileumpagina. 

Beste Biljartleden 
 

E r zijn weer twee maanden om dus er is weer een koppeling. 
Laat ik het eerst even hebben over de kalender voor de komende twee maanden. 

Zaterdag 25 febr in de ASSV het Invitatie toernooi driebanden 
Zaterdag 11 maart in de ASSV   de woensdagmiddag tegen  B.V Vooruit 
Zaterdag 11 maart  4 stedentoernooi driebanden in Roosendaal 
Zaterdag 1 april in de ASSV  Jubileumtoernooi 75 jaar ASSV  
Zaterdag8 april  4 stedentoernooi libre in Amersfoort. 
Dit zijn de toernooien voor de komende twee maanden. 
Mocht je niets te doen hebben kom dan gewoon eens even op de zaterdag kijken , is altijd       
gezellig. 
Dan bestaat de ASSV 1 maart 75 jaar, en om dit te vieren worden jullie allemaal uitgenodigd op 
de receptie zaterdag 4 maart . Aanvang 14.00 uur 
Dan hebben we op dinsdag 21 maart onze jaarvergadering en hebben jullie via de mail al de   
nodige papieren hiervoor ontvangen. De vergadering begint om acht uur en ik hoop jullie        
allemaal te zien. 
Op donderdag 30 maart is er de grote jaarvergadering van de ASSV. Ook deze begint om acht 
uur en zijn jullie ook van harte welkom. 
Dan kom ik toch weer even terug op de opkomst in de biljartzaal. 
Op de maandag Dinsdag en Vrijdag wat toch meestal onze wedstrijd dagen zijn is de opkomst 
meestal bedroevend. Regelmatig zijn er maar 6 a7 spelers aanwezig en wij zouden het toch fijn     
vinden als er is wat meer leden kwamen biljarten, en niet  alleen maar komen spelen in de 
VABB. 
Verder is er weinig gebeurt , dus heb ik niet zo veel meer te vertellen. 
Je kan je nog steeds opgeven voor het jubileumtoernooi op 1 april, en verder hoop ik weer wat 
meer spelers in de biljartzaal te zien, en vergeet dus niet de vergaderingen op 21 en 30 maart. 
Tot ziens in de zaal. 
 
Vriendelijke groeten 
Fred Sterk. 
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Agenda, jaarvergadering afdeling Darten 24-2-2023. 
 

1.  Opening. 
2.  Mededelingen, wel en wee leden. 

3.  Ingekomen stukken. 
4.  Verslag vorige vergadering, 2022 

5.  Financieel verslag 2022. 
6.  Verslag kas controle. 

7.  Aftreden bestuur,  
8.  Plannen toernooien. 

9.  Contributie. 
10. Accommodatie, inventaris. 

11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag. 
12. Sluiting. 
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I k moet even iets corrigeren, in de laatste Koppeling schreef ik dat Fred 22 November jarig 
was maar dit moet Wil zijn. Het staat verkeerd in onze ledenlijst, Fred en Wil mijn excuses. 

 
Maandag 12 December; 
We begonnen met “Blue Rose Is”. We hebben maar liefst 15 dansen gedaan alsof het niets is. 
We hadden gelukkig weer een grote groep 14 man. Dominique, Rinus, Hannie, Ineke 2 waren er 
niet. Greet was er wel maar heeft niet meegedaan, heeft lekker zitten kijken onder het genot 
van een kopje thee. 
 

Maandag 19 December; 
Onze laatste dansavond voor het Kerstreces. We waren met 14 man en zijn begonnen met 
“Litlle Quizas” en daarna hebben we nog 12 dansen gedaan en op het einde natuurlijk “The 
Friendship Freeze”, onze vriendschapsdans die we altijd doen als we een poosje vrij zijn.     
In de pauze kregen we een kerstborrel van het bestuur, dat vinden wij altijd leuk en in de   
pauze kwam onze voorzitter met de kar en kregen we allemaal  een kerstcadeautje, een pakje 
chocomelk, zak met chocolade kerstballen, een zakje marshmallows, een pakje zoute stengels 
en een heel leuk kerstmannetje waar het gezicht van kan branden en dat zat allemaal in een 
mooie kersttas, Bestuur heel hartelijk bedankt, wij waarderen dit enorm. Inek2, Hannie, Ingrid 
en Dominique waren er niet. 
 

Maandag 9 Januari; 
Na een gezellige Nieuwjaarsreceptie van A.S.S.V. zijn we weer begonnen aan een nieuw jaar, we 
kwamen in een kale zaal want ’s morgens was alle kerstversiering verwijderd. We begonnen met 
´Before” en daarna meteen weer een nieuwe “Mama Q Me” We hebben 14 dansen  gedaan, want 
na alle chocolade kransjes en Kerstkransen en al het lekkere 
eten en drinken met de feestdagen, dus Muriël dacht al die 
kilo’s moeten er nodig af, dus ik zet ze aan het werk.  
In de pauze kregen we een Nieuwjaarsdrankje van Ineke1, 
Ineke bedankt hiervoor Ineke2 was er gelukkig ook weer het 
gaat beter met haar. Ingrid, Dominique, Fred en Wil waren er 
ook niet, Wil heeft behoorlijk de griep. 
 

Maandag 16 Januari; 
We begonnen vandaag met “Mamma Mia” en hebben ook weer 
goed geoefend op die nieuwe van vorige week, ik vind hem 
best ingewikkeld. We hebben 14 dansen  gedaan en we waren         
ondanks het slechte weer met een grote groep. Marijke, Rinus, 
Hannie waren er niet. Wil was er ook weer maar heeft het  
rustig aangedaan want ze had toch nog wel last van haar 
griep. In de pauze kregen we een drankje van Annie want ze is 
morgen jarig, Annie bedankt en een fijne dag. 
 

Maandag 23 Januari; 
Onze vrije dansavond, maar Muriël wou beginnen met “Texas Waltz” want die had ze om zeven 
uur geleerd aan Annie en Andrea dan konden ze nu ook mee doe, dus dat hebben we gedaan 

en Annie doet ook mee wat ze kan het gaat steeds beter met die twee,    
Alleen Hannie was er vanavond niet dus heerlijk een grote groep. Ineke1 
was er wel maar stond achter de bar want daar moet ook af en toe iemand 
staan. 
 

Maandag 30 Januari; 
Vanavond zijn we begonnen met “I’m Free”  dan kunnen Annie en Andrea 
ook mee doen, ik moet zeggen ze proberen ook met andere dansen mee te 
doen en dat gaat echt goed. Daarna kregen we weer een nieuwe “Were 
Good To Go” In het Nederlands. We zijn goed om te gaan. Een ingewikkelde 
dans waar je benen in de knoop komen, ik vind hem niks en Wil is ook 
gaan zitten, ze hebben hem 2 keer gedaan. We hebben 12 dansen gedaan, 



eigenlijk 13 want die nieuwe 2 maal. In de pauze vertelde onze voorzitter of we 27 Februari in 
onze agenda willen  zetten want dan hebben we onze jaarvergadering. Rinus en Marijke waren 
er niet dus lekker weer een grote groep. 
 

Maandag 6 Februari; 
Ineke vertelde voor we begonnen dat we Zaterdag 4 Maart van 14.00 tot 16.30 een Jubileum 
receptie hebben vanwege het 75 Jarig bestaan of we dit in onze agenda willen noteren en         
allemaal komen. Het is alweer de 2e maand van 2023 het gaat wel snel. We begonnen vandaag 
met “Down The Toad Apiece” en daarna “I’M Free” want deze dansen kunnen  Annie en Andrea 
ook meedansen, maar ze dansen al wel met meer dansen mee, dames het gaat geweldig. We 
hebben 15 dansen gedaan, het is niet niks. Ik heb in de pauze een drankje gegeven want ik was 
jarig geweest.We waren maar met een kleine groep Marijke, Ingrid, Dominique Greet Bianca, 
Hannie waren er niet. Trudy en Ineke1 hadden bar dienst dus deden om de beurt mee. 
 

Maandag 13 Februari; 
We begonnen vandaag met “Boardwalk Time” en daarna kregen we weer een nieuwe “Pretty  
Flower Girl” volgens mij betekent het Lief Bloemen Meisje. We hebben verder 14 dansen gedaan, 
in de pauze kregen we en drankje van Ineke2 want ook die was jarig geweest, Ineke 2 bedankt. 
We hadden weer wat meer mensen dan vorige week. Fred en Wil zijn nog op vakantie en Hannie 
en Bianca waren er ook niet. Dan krijgen jullie nog de jarigen van Januari en Februari, 17    
Januari Annie, 2 Februari Elly, 5 Februari Ineke2, 22 Februari Marijke.  Allemaal namens ons 
allemaal heel Hartelijk Gefeliciteerd. 
 
                                                     Elly de Gast 
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