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N i e u w s b r i e f 
Aan het verenigingssecretariaat wordt verzocht deze nieuwsbrief z.s.m. naar de leden door te sturen.  

Al weer Nieuwsbrief nummer 9. Met dit keer weer interessante informatie. En ook enkele herhalingen 
uit vorige nieuwsbrieven omdat we menen dat deze teksten nog steeds van toepassing zijn. Gewoon om 
alle sporters van Sporthal Gaasperdam weer op de hoogte te brengen van wat er zoal gebeurt in onze 
hal maar ook om de gebruikers te informeren over andere zaken. En ook nog steeds voor werving. Zoals 
voor vele sportlocaties geldt, zijn we afhankelijk van vrijwillige krachten. Dus heb je nog wat tijd over en 
hou je van lol, meld je aan! We kunnen iedere hulp goed gebruiken. En je krijgt er behalve veel plezier 
ook heel veel andere zaken voor terug. Lees weer daarover in de laatste alinea’s van deze Nieuwsbrief. 
 

Sporthal Gaasperdam viert 25-jarig bestaan op 
zaterdagavond 7 september aanstaande! 
De 1ste steen van Sporthal Gaasperdam is in mei 1988 
gelegd door Co van den Bosch, nu nog steeds de voorzitter 
van de Stichting die de sporthal beheert. De bouw werd 
enkele maanden daarna in september afgerond, dus bijna 
precies 25 jaar geleden. Een heugelijk feit dat een feestje 
meer dan waard is.  

Op zaterdagavond 7 september wordt er dan ook een 
spectaculaire dansavond georganiseerd met de Soul Band 
van Dennis Burke. Dat wordt swingen, springen, drinken en 
heel veel plezier. Een feestavond voor alle leden van de 
verenigingen die van de sporthal gebruik maken. Waaronder 
velen ook al 25 jaar. En ook voor hun partners en speciale 
genodigden.  

Het is tevens een feestavond voor de start van het nieuwe 
seizoen. De avond begint om 20.00 uur. Een groot aantal 
heeft zich al aangemeld. Maar er kan nog meer bij. Ben je lid 
van een van onze verenigingen en wil je eventueel met je 
partner ook nog van de partij zijn meld je dan snel vóór 
1 september aan op: info@sporthalgaasperdam.nl.  
 

 
Marga de Breij Badmintontoernooi op zondag 6 oktober! 
Op zondag 6 oktober organiseert Badminton Vereniging Gaasperdam weer dit unieke badminton toernooi. Uniek 
vanwege de mooie en spannende wedstrijden die er worden gespeeld, uniek ook omdat er altijd sprake is van een 
gezellige dag, ook in het Sportcafé. Maar met name uniek omdat de opbrengsten geheel ten goede komen aan de 

http://sporthalgaasperdam.nl/kantine-sportcafe


Stichting 'Viva la Donna'. Deze Stichting zet zich samen met honderden vrijwilligers in om 
vrouwen te steunen in de strijd tegen kanker. Ze organiseren ieder jaar een verwendag 
voor alle vrouwen die de diagnose kanker 
hebben gehad. Op deze dag kunnen zij 
genieten van een ruim aanbod van 
activiteiten en de ziekte even vergeten.  

Het toernooi wordt dan ook georganiseerd ter nagedachtenis aan Marga 
de Breij, de initiatiefneemster en medeoprichtster van Sporthal 
Gaasperdam. Helaas veel te jong gestorven aan deze noodlottige ziekte.  
 
Reserveer deze datum alvast in je agenda. Er wordt door de vereniging 
op een zeer grote opkomst gerekend, ook omdat je een bijzonder goed 
doel steunt, door mee te doen.  

Unieke Rommelmarkt 
Tijdens het badminton toernooi wordt er ook In het Sportcafé een rommelmarkt gehouden. Je bent van 10.00 tot 
16.00 uur ook daar van harte welkom. Misschien vind je op deze dag wel iets waar je al jarenlang naar op zoek bent.  
De opbrengst komt ook ten goede aan Viva la Donna. Voor meer informatie kunt je terecht bij Corrie van Kampen, 
telefoon 020 – 697 4843, info@bvgaasperdam.nl of bezoek de website: www.bvgaasperdam.nl          

 

Zaterdagavond 21 september het eerste  
volleybal Recreantentoernooi Arena van het nieuwe seizoen. 
Al tientallen jaren organiseert Volleybalvereniging Arena haar maandelijkse 
recreantentoernooien. Bijna altijd op de 3e zaterdagavond van de maand. Dat 
zijn zo'n 10 toernooien per jaar. Deze toernooien zijn een begrip, worden druk 
bezocht door zowel recreanten als competitiespelers.  

Er wordt, indien mogelijk, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, 
rekening gehouden met het spelniveau zodat de teams (met altijd 2 dames) zich 

kunnen meten met zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders. Maar behalve een supersportief toernooi is het 
ook een gezellig toernooi. Zeker na afloop gaat het vaak nog door tot in de late uurtjes in het Sportcafé. Het 
eerstvolgende toernooi vindt plaats op 21 september. En daarna in oktober op de 19e.  
Ook al beoefen je een andere sport, het is wel leuk als compleet team zo’n toernooi mee te maken. De winnaars 
worden op een speciale manier ‘beloond’. 
 
De toernooien beginnen altijd om 19.00 uur en de deelnamekosten zijn 25,- per team. Meld je aan bij Wietske Arts: 
020 - 696 1546. Kijk ook op: www.volleybalverenigingarena.nl.  

 

Zondagmiddag 20 oktober wederom een 
unieke Portproeverij vanaf 15.00 uur 

Vanwege het enorme succes  in maart en april van dit 
jaar gaan we nog eens op zondagmiddag 20 oktober die 
overheerlijke portwijn proeven.  
Een zeer gezellige en informatieve middag met een van 
de lekkerste drankjes die er te drinken is. Wat is Port, 
welke soorten en smaken zijn er? Wat is een White, 
Ruby of Tawny? Maar wat is ook het bijzondere van een 
Colheita uit een bepaald jaar. En wat wordt bedoeld 
met Late Bottled Vintage? Het komt op deze 
middag/avond allemaal aan de orde en nog veel meer 
interessante informatie over deze mooie wijn.  
Het is een geluk dat er zoveel verschillende soorten port 
zijn. Want er is altijd wel een port die prima geschikt is 
om op een bepaald moment te schenken. En ook bij welke port welke kaas of iets anders lekkers het beste smaakt. 
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De Kruisfinale-wedstrijden van de korfballers van AW.DTV trokken honderden 
bezoekers. De tribune was overvol. Ook met de sportieve supporters van de 
tegenstanders. 

De bowlers zijn al vanaf het eerste uur  op 
de dinsdagmiddag vaste gebruikers van 
de sporthal. 

Dat zal blijken op deze portproeverij. Twee 
uur lang uitproberen en genieten In het 
gemoedelijke Sportcafé van Sporthal 
Gaasperdam onder professionele begeleiding 
en met deskundige uitleg. En daarna nog 
heerlijk naborrelen met lekkere hapjes. Een 
middag voor de kenner, liefhebber maar ook 
voor de leek. Iedereen is welkom op deze 
zondag! Voor maar 5,- per persoon, vooraf bij 

inschrijving te voldoen. Dat kan tot en met 
12 oktober. Er is wel een maximum gesteld 
aan het aantal aanwezigen. Meld je dus nu al 
aan! Dit moet je meemaken, zeker als je een 
fan bent of het wil worden van deze 
bijzonder smakelijke, voornamelijk 
Portugese wijn. 

 

Er wordt elke dag, ja elke dag! gesport in onze hal (herhaling uit een vorige nieuwsbrief) 
 
Vaak weten de volleyballers  
van de donderdagavond niet 
dat er op dinsdag- en 
vrijdagavond gekorfbald 
wordt. En in het korfbal 
zaalseizoen bijna ook altijd op 
zaterdag en zondag. Vele 
gebruikers van de hal zijn niet 
op de hoogte van wat er op 
een andere dag of in het 
weekend in Sporthal 
Gaasperdam plaatsvindt. En 
daar is ook niets mis mee. 
Maar het is wel zo leuk om zo 
maar eens naar de hal te 
komen op een andere dag dan 
je eigen speelavond. Gewoon 

om te zien wat er nog meer 
gebeurt. Dat is heel 
informatief, interessant en 
gezellig. Zeker in de 

kantine/het Sportcafé. Het is daar bijna elk weekend en elke avond ‘bal’ tot in de late/vroege uren. Zo wordt er in 
het hoogseizoen op de maandagavond gebadmintond, op de dinsdagavond gekorfbald, gebadmintond en 
getafeltennist. Zo ook op de woensdagavond en daar komt vaak nog voetbal bij. Op de donderdagavond wordt er 
gebadmintond en gevolleybald en op de vrijdagavond gekorfbald maar ook gevolleybald voor de competitie. Op de 
zaterdag getennist, gerolstoelhockeyd, gekorfbald en gevoetbald maar 
ook regelmatig gebadmintond. Op de zondag gebadmintond, 
gekorfbald, gevoetbald maar soms ook gecricket. En er wordt ook 
wekelijks ’s avonds een paar keer geklaverjast en gedart in het 
Sportcafé. 
Van de dojo wordt bijna elke avond gebruik gemaakt door Aerobic met 
verschillende invullingen o.a. Zumba en Steps. Maar ook door andere 
verenigingen met taekwondo, kickboksen, fightingfit, conditietraining, 
capoeira, jazzballet  en regelmatig judo. 
 
Op de website van DMO Sporthallenverhuur Amsterdam kun je zien  
op welke dagen en tijden, doordeweeks na 17.00 uur en in de 

In april werd er een Masterclass proeverij verzorgd door  
Rita Magalhães Camelo, International Business Manager van 
de Sogevinus Fine Wines S.A. in Portugal die o.a. de portmerken 
Barros, Burmester, Kopke, Calem en Gilberts voert. Een super 
bijeenkomst. 
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weekenden, de sporthal in gebruik is. Omdat daarop dagelijks kan worden  gereserveerd is dat een momentopname. 
Elke dag kan daar verandering in komen. Heel vaak worden de schaarse beschikbare uurtjes nog door privé 
voetbalclubjes of andere verenigingen ingehuurd. Bekijk zelf ook eens het bezettingsoverzicht van Sporthal 
Gaasperdam op: 
http://asp3.lvp.nl/amisweb/amsterdam/amis/schema2.php?opst=0&object=Sporthal+Gaasperdam&date= 
 

Sporthal Gaasperdam is geen gemeentelijke instelling (herhaling) 
Vaak worden we, zelfs door onze eigen sporters, nog beschouwd als een gemeentelijke hal. Dat zijn we niet! De hal 
is eigendom van de Stichting Sporthal Gaasperdam. Deze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen, voor de 
verhuur, voor het onderhoud, vervangingen, nieuwe voorzieningen, inkomsten/uitgaven, het financiële plan en alle 
andere zaken. Onze hal wordt gerund door een vrijwillig stichtingbestuur, een manager en twee vaste 
personeelleden voor enkele uren per week.  
Onze hal is een kleine onderneming waarbij moet worden gelet op alle zaken die het mogelijk maken onze hal zo 
goed mogelijk en continu te exploiteren. En daar komt heel wat bij kijken. Zo moeten er na zoveel jaar zaken worden 
vernieuwd. Drie jaar geleden zijn de cv-ketels vervangen en in mei van dit jaar is de dakbedekking van de grote hal 
helemaal opnieuw beplakt zodat we daar voorlopig geen last van lekkages zullen hebben. Maar ook  de andere 
daken zijn aan vernieuwing toe. Zo gebeurt er veel achter de schermen wat bij de gebruikers van de hal minder 
bekend is. 
 
Wel gemeentelijke tarieven 
Voor de erkende verenigingen die gebruik maken van onze hal zijn de tarieven dezelfde als van bijna alle 
(gemeentelijke) hallen in Amsterdam. En die zijn vergeleken met sporthallen in vele andere steden laag te noemen. 
In Den Haag zijn de tarieven 80% hoger, in Almere nog iets meer en in bijvoorbeeld Hilversum en Zwolle twee keer 
zo hoog. Ons lage tarief stelt de verenigingen in staat om een redelijke contributie te hanteren en is dus een 
belangrijk instrument in het stimuleren van sport en bewegen. Maar dat tarief is ontoereikend om de kosten (m.n. 
energiekosten) te dekken. De werkelijke kosten (op uurbasis) liggen veel hoger dan de inkomsten via de 
verenigingen. Eenvoudig gezegd draagt de sporthal de helft bij. Je kunt dus ook stellen dat de sporthal als het ware 
dus alle verenigingen sponsort door het lage huurtarief. En dat is prima. De hal is er tenslotte voor de verenigingen. 
De tarieven voor het onderwijs zijn veel hoger. Stopt dus een school met sportonderricht in onze hal, dan is dat niet 
volledig te compenseren met incidentele verhuur aan sportverenigingen. Inkomsten uit het onderwijs overdag zijn 
heel belangrijk voor ons. Zo ook de opbrengsten van de kantine.  
 
Wel op de reserveringssite van de gemeentelijke 
Sporthallenverhuur 
Zoals hierboven al genoemd, zijn we wel te vinden op de 
website van DMO (Dienst Maatschappelijke ontwikkeling) 
Sporthallenverhuur. Ook de bezetting van onze hal (niet 
van de dojo) wordt daarop aangegeven. Ga naar de website 
zoals reeds genoemd in de vorige alinea. Daarop is te zien 
welke uren er doordeweeks vanaf 17.00 uur en in het 
weekend door de verenigingen worden gehuurd en welke 
nog beschikbaar zijn.  
 
Ook de facturen via DMO 
Omdat DMO Sporthallenverhuur alle uren registreert die de 
verenigingen huren en omdat inhuren door derden via de 
website ook door hen wordt vastgelegd, wordt ook de facturering van de verhuur in de avonduren en het weekend 
door DMO verzorgd. Dat is voor ons geen plicht maar wel zo gemakkelijk. Zij zorgen namelijk ook voor de incasso. 
Alle andere factureringen voor o.a. de verhuur overdag en andere zaken doen we zelf. 
  

Nog eens een oproep voor vrijwilligers (herhaling) 
We kunnen altijd mensen achter de bar gebruiken. Voor bijna al onze vrijwilligers geldt dat zij achter de bar van onze 
kantine/het Sportcafé werken  voor hun plezier. Het is ook heel leuk. En natuurlijk de ene keer wat meer dan de 
andere. Het gaat om de lol, maar uiteraard ook om de financiën.  Zonder inkomsten van de bar zou de sporthal niet 
kunnen bestaan.  
Maar als vrijwilliger heb je ook voordelen. Wil je misschien diploma’s (Sociale Hygiëne en Cafébedrijf) halen, dan 
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bemiddelt de sporthal daarin en neemt ook de kosten op zich. Daarnaast ontvang je met Sinterklaas en Kerst een 
leuke verrassing, maak je jaarlijks het unieke Kerstfeest mee en wordt er in de zomer een gezellig uitje 
georganiseerd. En zo zijn er nog meer prettige bijkomstigheden. Maar nog belangrijker is dat je er vrienden bij krijgt 
en veel contacten.  

Ken je iemand in je familie- en kennissenkring die ook 
wel achter onze bar zou willen staan, laat deze dan direct 
contact met ons opnemen. We zijn vooral op zoek naar 
vrijwilligers die elke week op een vaste avond 
beschikbaar zijn. En is die mogelijkheid er niet dan kun je 
ook een bijdrage leveren. Want met name in de 
weekenden hebben we soms wel  5 verschillende 
ploegen (ochtend, middag, avond) nodig. Dus is een 
groot potentieel noodzakelijk. 

Met de hele vrijwilligersploeg en partners op de Segway 
en electrische scooters op 6 juli jl. dwars door het 
centrum van Utrecht. 
 
 

Ook nog eens een oproep voor vrijwilligers in het bestuur  
Om onze sporthal draaiende te houden is het vrijwillige bestuur al 25 jaar actief. Dat is een hele lange tijd en 
inmiddels bestaat het aantal leden door vertrek (en helaas overlijden) uit slechts 5 personen. En daar zijn er een paar 
van de oude garde bij. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mensen die het leuk vinden, 
een bijdrage te kunnen leveren, er enige tijd voor over hebben en in het bestaande team passen. En misschien 
beschikken over kennis van bepaalde zaken die een welkome aanvulling zou kunnen betekenen. Elke maandagavond 
komt het bestuur bij elkaar om over de voortgang te praten en besluiten vast te stellen. En 1 x in de twee maanden 
wordt er een officiële bestuursvergadering gehouden. De huidige bestuursleden zijn nog steeds enthousiast. Van een 
nieuw lid wordt hetzelfde verwacht. Denk je dat het iets voor je zou kunnen zijn laat het dan meteen weten. Een 
afspraak is dan snel gemaakt. 
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