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Netherbears Amsterdam is een groep van
behaarde en bebaarde mannen en hun vrienden
die elkaar op een ontspannen wijze ontmoeten.
Alle beren en 'beerbewonderaars' zijn welkom!

De beren komen uit
hun winterslaap….
De groep van de Netherbears bestaat al
sinds 1987. Opgericht door enthousiaste
initiatiefnemers in de Cuckoos Nest, jawel ! Vanaf begin jaren ’90 kregen de
Netherbears hun thuis in bar Shako aan
de Amstel, maar daaraan kwam een abrupt einde in 2004. Shako ging dicht.
Jarenlang trokken Edgar Vreuls en Theo
Belt de kar.
Zij zorgden voor de coördinatie en eigenlijk vond
iedereen het best. Het
liep als vanzelf….
De Netherbears verhuisden naar de Barderij, en
toen kwam er kritiek. Het
was niet meer zoals vroeger….maar een groot
aantal beren en hun
vrienden bleef toch trouw
komen…..en er kwamen
ook nieuwe gezichten.
Natuurlijk was het anders, want geen plek is
hetzelfde en verandering
van hol maakt ook beren
onrustig. Edgard vond
het ook tijd worden om
een opvolger te vinden
en deed een oproep. Helaas bleef deze oproep
ruim een jaar onbeantwoord.

In deze Nieuwsbrief staat het verhaal
van Bart, hoe het is gegaan, een stukje
verantwoording over de gang van zaken
en welke richting de Netherbears op zouden kunnen gaan. Lees en oordeel zelf,
praat erover. Ideeën zijn van harte welkom !
De collectebus gaat rond
De Netherbears hebben eigenlijk nooit
een kas gehad. Er werd wel eens gecollecteerd en er werd gesponsord door
onder andere Hotel Golden Bear. Er is
nog een klein potje over van de laatste

men ? Jazeker ! Vijf kandidaten hebben
zich gemeld en daarmee gaat het eerste
stichtingsbestuur van start: Bart Fransen, Peter Oosterhout , Jacques Spits
Hans Kramers en John Wallace . Vijf leden in het bestuur, voldoende om de taken te verdelen
en niet te groot om toch
praktisch te kunnen werken.
Plannen
De losse ongedwongen sfeer die de baravonden kenmerkt moet blijven, de
tweede en vierde zondag van de maand.
Gedacht wordt ook aan een
mogelijke stamtafel op een
avond door de week, waar je
spontaan terecht kunt. Uitstapjes en excursies kunnen
worden ondernomen,
evenals uitwisselingen met
andere Berengroepen. We
willen ook een aardige collectie promotieartikelen ontwikkelen: T-shirts, caps,
badges etc. Ook wordt gedacht aan de presentatie van
de Netherbears bij evenementen. Niet wordt gedacht
aan een lidmaatschap, maar
bij inkomsten wordt wel gedacht aan de opbrengst door
verkoop van promotieartikelen, door donaties van de
club “Vrienden van de
Netherbears” en

door eigen bijdragen bij activiteiten. We zullen proberen
Het bestuur in oprichting. V.l.n.r: John Wallace, Peter OosterIneens stond daar een
zoveel mogelijk realistisch en
kleine, magere nogal kale hout, Jacques Spits, Hans Kramers, Bart Fransen.
kostendekkend te werken.
beer met een snor op. Hij
Dus geen geldverslindende
had wel een neusring, maar voelde er
projecten
of
financiële risico’s !
collecte, maar dat is niet genoeg om de
niets voor om in een circus terecht te
stichtingsakte door de notaris te laten
Nieuwsbrief
komen. Bart trommelde een aantal beren passeren. Daarom wordt iedereen, die de
Zonder een goede communicatie lukt
bij elkaar om eens over de situatie te
Netherbears een warm hart toedraagt,
het
niet. Een basis-website is er wel al,
praten. Was er nou niets meer van de
gevraagd een duit in het zakje te doen.
Netherbears te maken ? Jawel…... NaDat kan in de collectebus op de baravon- maar dat is onvoldoende om iedere belangstellende te bereiken. Daarom wordt
tuurlijk. Dan wordt het tijd om daar eens den, maar ook door te storten op giro
er nu gewerkt aan een goed emailadreswat aan te doen…. zei Bart….en zo kwa- 3507366 ten name van J.Spits te Ammen de beren in februari 2007 uit hun
sterdam, onder vermelding van “donatie senbestand. Met een toegestuurde
Nieuwsbrief zal regelmatig iedereen uit
winterslaap…..nou ja winter…. het was
Netherbears”.
dat bestand op de hoogte worden gehouwel erg zacht….
Bestuur
den van het reilen en zeilen van de
Zo ontstond het idee om een stichting op
Netherbears. Wie deze Nieuwsbrief wil
Een nieuwe lente….een nieuw geluid.
te richten, met meer elan en ambitie,
ontvangen, kan terecht op
want eigenlijk kan er nooit wat buiten de Een stichting voor de Netherbears, maar
zijn er ook beren of vrienden van de be- www.netherbears.nl ( onder de knop
traditionele baravonden om.
“meer”) waar met eenvoudige link het
ren, die in het bestuur zitting willen ne-
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de doelgroep, met meer initiatieven,
met een gezicht naar buiten, dan is
een nieuwe impuls nodig. Dit kan niet
op de oude voet, op persoonlijke titel
van enkelingen. Dat zou betekenen
dat de Netherbears een rechtspersoon zou moeten worden.

Graag wil ik jullie op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen om
nieuw elan in te blazen in te Netherbears.

Het belangrijkste punt is dat vanuit
de groep Netherbears eigenlijk
niemand verantwoordelijk is voor de
gang van zaken, dat eigenlijk
niemand aanspreekbaar is, dat er
Ruim een jaar geleden gaven Edgard
geen nieuwe initiatieven zijn en dat
Vreuls en Theo Belt aan dat zij niet
de Netherbears als groep geen rechtslanger de kar van de Netherbears wilbescherming heeft. Ook de berichtgeden trekken. Zij hebben dat bijna vijfving naar buiten toe staat op een
tien jaar gedaan, op persoonlijke titel
zacht pitje. Dankzij de vrijwillige Neaen met veel inzet. Dat is een fantastitherbear- barmannen en de Barderij ,
sche prestatie, waar we zeker nog bij
draaien de baravonden door.
zullen stilstaan. Er is sindsdien gezocht naar iemand, die als nieuwe
Er waren nog twee andere belangrijke
coördinator wilde functioneren.
punten:
Enkele weken geleden vernam ik dat
nog steeds niemand die taak had
overgenomen. Wel was al Peter Oosterhout bereid gevonden de website
van de Netherbears te verzorgen. Ik
heb de coördinatie op me genomen
zodat er in ieder geval iemand aanspreekpunt is vanuit de Netherbears
of naar de Netherbears toe.
Eerst heb ik contact gezocht met
Theo en Edgard om te weten hoe het
allemaal is gegaan in de afgelopen
jaren; om te weten welke afspraken
er lopen en wat de (oorspronkelijke)
plannen zijn van de Netherbears. Zo
bleken zij ook niet lang geleden een
enquête te hebben gehouden onder
de Netherbears over een aantal punten, in het bijzonder de overgang van
Shako naar de Barderij. Het resultaat
bevatte interessante informatie, namelijk dat de helft van de respondenten tevreden was en de andere helft
niet. Inmiddels is duidelijk dat een
aantal beren niet meer komt, maar
we zien ook nieuwe gezichten.

1. De gezellige losse sfeer die de
Netherbears kenmerkt, die moet blijven.

De groep heeft daarom een aantal
stappen genomen.
- het initiatief te komen tot een stichting; de stichtingsakte wordt voorbereid en er zijn 5 kandidaten bereid
gevonden het eerste bestuur te vormen;
- er wordt gewerkt aan een mailinglist
van de Netherbears;

- mogelijke activiteiten zijn geïnventariseerd: continuïteit van de baravonden, een stamtafel, een nieuws2. De basis van de Netherbears is
brief via internet, uitwisseling met
uitermate smal en kwetsbaar.
berenclubs, uitstapjes/excursies, proDe Netherbears bestaat uitsluitend
motie (artikelen), deelname aan intedankzij de baravonden, die twee maal
ressante evenementen; bij promotie,
per maand worden gehouden. In het
uitwisseling en evenementen wordt
verleden zijn wel uitstapjes gemaakt,
ook aan het buitenland gedacht;
maar initiatiefnemers liepen financieel
risico. Er is gebrek aan vermogen tot - het uit te werken idee van “Vrienden
organisatie en financiële draagkracht. van de Netherbears” voor donaties.
Omdat er op dit moment geen inkomsten zijn, vragen wij iedere belangstellende een kleine bijdrage te
geven om de stichtingsakte te kunnen
bekostigen. Alle beetjes helpen. Bijdragen kunnen contant worden gestort in de collectebus op de baravond, maar kunnen ook worden gestort op girorekening 3507366 ten
name van Jacques Spits te Amsterdam onder vermelding van “donatie
Netherbears.”
Geef ook alvast je emailadres op zodat je in de toekomst de nieuwsbrief
kunt ontvangen.

Om te leren uit het verleden en een
nieuwe toekomst uit te stippelen
(gaan we zo door of moet het anders?) heb ik een groep gevormd. Die
groep is bij elkaar gekomen, te weten: Theo Belt, Edgard Vreuls, Hans
Kramers, Jacques Spits, Ger Bakker,
John Wallace, Peter Oosterhout, Martin Neijman en mijn persoon.
Op basis van de ervaringen en kennis
die Theo Belt en Edgard Vreuls hebben opgedaan in de afgelopen 15 jaar
en ieders eigen persoonlijke ervaringen en wat men zoal in gesprekken
met anderen heeft beluisterd, kon een
aantal gezamenlijke punten duidelijk
worden vastgesteld.

Het meest ligt dan de oprichting van
een stichting voor de hand met een
klein bestuur uit de groep Netherbears, zodat slagvaardig en flexibel kan
worden gehandeld, zonder al te veel
vergadercultus en papierwerk.

Via onze website www.netherbears.nl
kun je je opgeven voor de nieuwsbrief
(onder de knop “meer”).
We hebben de steun van alle Netherbears nodig om die nieuwe impuls
mogelijk te maken.
Informatie- en communicatie loopt via
Namens de Stichting Netherbears in
een beperkte website en via de tamoprichting,
tam. Kan dat nog wel anno 2007?
Bart Fransen
Gezamenlijk werd de conclusie getrokken dat :

willen de Netherbears een steviger
fundament krijgen, aantrekkelijk voor
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Op elke 2e en 4e zondag van de maand is er een gezellige berenbar in de Barderij, Zeedijk 14 in Amsterdam. Kijk ook op onze website: WWW.NETHERBEARS.NL

Wie heeft er wat te koop aan te
bieden en wil de opbrengst als donatie schenken aan de Netherbears?
Kijk eens rond in je huis of in je
kasten, nu het voorjaar aanbreekt
en de opruim- en schoonmaakwoede toeslaat. Misschien zit er iets bij
dat je al lang niet meer hebt aangeraakt, maar waarmee je een ander
een plezier kunt doen. Verdubbel
dat plezier door (een deel van) de
opbrengst te schenken aan de
Netherbears. We hebben op dit moment geld nodig om de nieuwe
stichting op poten te zetten.
Overigens kun je sowieso doneren
door je bijdrage over te maken
naar girorekening 3507366 ten name van J. Spits in Amsterdam onder duidelijke vermelding van
“donatie Netherbears”.
Zodra de Stichting Netherbears is
opgericht zullen we het nieuwe rekeningnummer bekend maken via
deze Nieuwsbrief.

We zoeken nog een passend naam voor
deze periodiek verschijnende Nieuwsbrief.
‘Nieuwsbrief’ klinkt zo saai….
Weet je er een? Stuur die dan op naar Bart
Fransen!
bartfransen@tiscali.nl

