
ALS JIJ JE KEUZE  UIT ONDERSTAANDE CLUBS 

HEBT GEMAAKT, WORD DAN NU LID VAN 

PVABNAMRO! 

Aanbiedingen 

Wil je lid worden van de Personeelsvereniging maar vind je geen club of afdeling die bij je 

past? 

Dan is er nu een club waar je bij wil horen: PV Aanbiedingen! Voor slechts €10 per jaar kan 

je gebruik maken van alle aanbiedingen, alsook de evenementen en reizen die door de 

Evenementen Commissie van de Personeelsvereniging worden aangeboden. 

Doelstelling: 

Een divers aanbod bedoeld voor alle  leeftijdscategorieën, voor elk wat wils. Evenementen, 

pretparken, concerten, musicals, interessante aanbiedingen incl. gebruiksartikelen met vaak 

forse kortingen, etc.  Neem een kijkje en word lid! 

Amsterdam, Enjoy 

De PV is er voor iedereen! 

Personeelsvereniging Enjoy staat voor plezier, saamhorigheid, feest, collegialiteit, een uniek 

aanbod aan activiteiten en natuurlijk ontspanning naast  het werk. Wij organiseren met 

regelmaat verschillende, uiteenlopende activiteiten, voor ieder wat wils! 

Voor slechts €25,= per jaar ben je lid van onze afdeling en kan je deelnemen aan onze 

activiteiten. Iedereen die werkt bij ABNAMRO kan lid worden van onze vereniging en 

verlaat je de bank dan mag je lidmaatschap blijven bestaan indien je dit wenst. 

Wij versturen onze activiteiten per email naar onze leden en publiceren de mailing ook via 

deze website. 

Bridgeclub 

De Bridgeclub speelt na werktijd op elke donderdagavond vanaf 18:45 haar wedstrijden in 

het bedrijfsrestaurant aan de Gustav Mahlerlaan te Amsterdam. Het seizoen loopt van 

september tot mei en er worden ook vele gezellige sociale drives georganiseerd zoals St-

Nicolaas-, Oliebollen-, Nieuwjaar-, Carnaval- en Slotdrive. 

• Alle PV-leden kunnen zich daarnaast ook nog per evenement als paar inschrijven voor 

de jaarlijkse Kerst- en Paasdrive. 

• Voor alle (ex)bank-medewerkers organiseren we tevens op de tweede zaterdag van 

november het jaarlijkse "Landelijke Bridge Toernooi".  

• Iedereen die kan bridgen is vanzelfsprekend welkom in de maanden juni, juli, 

augustus op de open zomerdrives. 

Voor info neem gerust contact op. 

https://www.pvabnamro.nl/lid-worden
https://www.pvabnamro.nl/lid-worden


Van september tot mei spelen we een interne clubcompetitie ondersteund door alle moderne 

bridgemiddelen zoals scorekastjes, schudmachine en de elektronische uitslagen. Je kunt dit 

jaar nog slim starten door ook lid te worden van de Bridgeclub. 

Waar wacht je nog op? Een jaar lidmaatschap kost nog geen euro per keer. 

Connected 

Benieuwd naar nieuwe technologische snufjes en gadgets? 

Wil je liever eerst uitproberen voordat je tot aankoop overgaat? 

Of wil je met korting je aankoop doen?  

Word dan lid van Connected. Connected is een personeelsvereniging van enthousiaste 

mensen die een werkrelatie hebben of hebben gehad met ABN AMRO (of gelieerde 

ondernemingen).  

Het is onze missie om nieuwe technologie op een gemakkelijke manier voor collega's 

toegankelijk te maken. Daarvoor doen we testen, workshops, kun je artikelen thuis gratis 

proberen en organiseren wij aanbiedingen en kortingen voor leden. Wij beperken ons daarbij 

niet tot één systeem maar kun je bij ons artikelen en informatie vinden over Windows, Apple, 

Android, Chromebook en andere systemen, maar ook allerlei domotica, tablets, smartphones 

en accessoires. Ook handige producten voor thuis zoals robotstofzuigers, muzieksystemen, 

smartwatches, hooverboards....... 

Connected biedt je onder andere: 

• Website met nieuws en informatie 

• Een eigen app met aanbiedingen en nieuws 

• Full color Connected magazine  4x p.j. 

• Voordelige aanbiedingen w.o. een eigen Apple, Samsung en JBL store 

• Maandelijkse nieuwsbrief met aantrekkelijke extra kortingen 

• ProbeerService 

• Online forums voor helpdesk vragen en online veilingen 

• Workshops en bijeenkomsten 

• Fotografie activiteiten 

Den Haag, PeeVee Haaglanden 

Doelstelling 

We organiseren elk jaar weer verschillende activiteiten. Dit biedt iedere medewerker de kans 

om naast het werk te ontspannen, elkaar op een informele manier te leren kennen en je 

collega's van de verschillende skills beter weet te vinden op de werkvloer. 

In 2020 staan (onder voorbehoud) de volgende activiteiten op het programma: 

• Bowlen icm hapje en drankje vooraf 

• Parfum maken 

• Paasstukjes maken 



• Karten icm BBQ 

• Bonbon Workshop 

• Pubquiz 

• Stadswandeling Den Haag icm bezoek Likeurfabriek  

• Kleiduifschieten 

• Solex tour Westland 

• Kerststukjes maken 

• Excursie Bierbrouwerij 

Ideeën voor nieuwe activiteiten horen wij natuurlijk graag. Stuur dan een mail 

naar peeveehaaglanden@pvabnamro.nl 

Eindhoven, Brabantse Z.O.N. 

De PV is er voor iedereen! 

De Personeelsvereniging Brabantse Z.O.N is er voor iedereen en staat voor ontspanning 

naast het werk. Het programma is gevarieerd van actief, creatief, plezier, alle met 

collegialiteit, kortom een uniek aanbod aan activiteiten. We zullen het aanbod uiteraard 

afstemmen volgens de adviezen en aanbevelingen van de overheid. 

Wij organiseren met regelmaat verschillende, uiteenlopende activiteiten, voor ieder wat wils. 

Voor slechts € 20,-- per jaar ben je lid van onze vereniging en kan je deelnemen aan onze 

activiteiten. Iedereen die werkt bij ABNAMRO kan lid worden van onze vereniging en 

verlaat je de bank dan mag je lidmaatschap blijven bestaan indien je dit wenst. Wij versturen 

onze activiteiten per email naar onze leden. Uiteraard kan je bij dit lidmaatschap eveneens 

gebruik maken van alle landelijke ABN AMRO PV activiteiten en voordeelacties. 

Fietsclub 

Ken je dat? Op zaterdag of zondag een lekker stuk willen fietsen maar jouw vaste 

fietsmaatjes kunnen weer eens om uiteenlopende redenen niet mee. En alleen opstappen is 

ook weer zoiets. Of wil je eens iets anders dan jouw standaard rondje? De Fietsclub wil je 

daarbij helpen. 

De Fietsclub is er voor en door de wielrenners en mountainbikers binnen de bank en uit het 

hele land. Door tijdens het fietsseizoen geregeld samen met collega’s een mooie fietstocht uit 

te zoeken is er altijd wel iemand om mee te fietsen. Of je nu een rondje van 60 kilometer op 

rustig tempo wil fietsen, of meer dan 150 km wilt afzien met gemiddelde snelheden die er 

niet om liegen, er wordt op alle niveau’s in teamverband gefietst. Een aantal keer per jaar 

doen we samen mee aan de grote Klassiekers op de NTFU kalender. 

Lid worden van de AAFC brengt vele voordelen 

Als Fietsclub zijn we aangesloten bij de NTFU. Door lid te worden profiteer je dus direct van 

alle voordelen die de grootste wielerbond van Nederland te bieden heeft. De tochten waaraan 

we deelnemen worden georganiseerd door NTFU aangesloten fietsclubs. Zo kunnen we ook 

in het hele land meedoen aan mooie tochten, of je nu in Amsterdam, Rotterdam, Groningen 

of Maastricht woont of werkt. 

Daarnaast wil de AAFC ook dé Community voor sportieve fietsers binnen de bank worden. 



Zo wil de Fietsclub via haar leden meehelpen bij de activiteiten van onze collega’s die zich 

inzetten bij grote fietsevenementen voor goede doelen, zoals Alpe d’Huzes, Mont Ventoux, 

Home Ride, Giro di Kika etc. Dat kan bijvoorbeeld door actief mee te doen aan een 

evenement, maar ook juist te helpen bij fondsenwerving en verkrijgen van bekendheid binnen 

en buiten de bank. 

Golfclub 

Doelstelling 

De Golfclub ABN AMRO is een enthousiaste en actieve vereniging met ca. 350 leden, waar 

plezier en gezelligheid voorop staan. Ons doel is zowel de beginnende golfer, de GVB’er als 

de doorgewinterde golfer de mogelijkheid te bieden om samen met collega’s de golfsport te 

beoefenen. 

Activiteiten van de Golfclub 

Door het seizoen heen organiseren wij zoal: 

• Lessen en clinics 

• Diverse competities 

• Tenminste 10 toernooien per jaar 

• Clubavonden van april tot oktober 

• Clubmiddagen in het winterseizoen 

Daarnaast bieden wij aantrekkelijke kortingen op knipkaarten en jaarkaarten bij onze 

thuisbasis Golfbaan De Hoge Dijk. 

Lid worden van de Golfclub 

Vind je het leuk om regelmatig met collega's te golfen en/of in teamverband te spelen, klik 

dan op de button "Lid worden" op de PV site. De contributie bedraagt slechts € 25,-- per jaar. 

Op onze website www.gcaa.nl vind je alle informatie over de Golfclub. 

Hockeyclub 

Doelstelling 

De ABN AMRO Hockeyclub bestaat uit 2 teams die uitkomen in de bedrijfscompetitie 

Amsterdam. Onze hockeyclub staat voor hockey op ieders niveau en een heleboel 

gezelligheid. 

Wat doet de Hockeyclub? 

De hockeyclub bestaat uit 1 mixed team (dames & heren) en 1 heren team. Vanwege de grote 

belangstelling voor het gemengde team zijn we aan het kijken of het mogelijk is volgend jaar 

een tweede team te laten starten. Dus mocht je zin en tijd hebben om met een aantal collega’s 

http://www.gcaa.nl/


gezellig te hockeyen neem dan contact op! 

Ook doen we ieder jaar met een aantal teams mee met het Interbancair Hockeytoernooi. In de 

zomer (maar soms ook in de winter) bezoeken we andere toernooien, waarbij het om hockey 

én gezelligheid draait. 

We spelen meestal op maandagavond tegen andere bedrijven, op de clubs in het 

Amsterdamse Bos en Amstelveen. 

Lid worden? 

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, stuur dan een mailtje 

naar bulcyekcoh@pvabnamro.nl of meld je aan via de PV-site "Lid worden". 

ICS Voila 

PV Voilà organiseert activiteiten met een ontspannen, informeel en gezamenlijk karakter. De 

PV van ICS biedt een brede keuze aan laagdrempelige activiteiten en evenementen, om 

hiermee zoveel mogelijk collega’s te betrekken. 

Het doel is om met deze activiteiten een positieve bijdrage te leveren aan de balans tussen 

belasting en belastbaarheid op het werk. Daarnaast wordt hiermee de goede onderlinge 

verstandhouding tussen de collega’s bevorderd. 

IT International Sports Committee 

https://isc.pvabnamro.nl/ 

The IT International Sports Committee is stimulating and contributing to a healthy lifestyle. 

We do this by organising a variety (minimum of 4) of sports event per year, like beach-

volleyball and cricket tournaments, bowling and pool. We also want to help establish more 

and better social relationships between different teams within IT International (Internal , 

external and vendor colleagues). This way we want to make IT International a fun and active 

department to work at! 

Check and subscribe for events on: 

Subscribe for events 

And/Or 

Become a member of the IT International Sports Committee. 

Since the form is in dutch, please read the English instruction here. 

Subscribe as member 

  

https://www.pvabnamro.nl/hockeyclub
https://isc.pvabnamro.nl/
https://isc.pvabnamro.nl/
https://www.pvabnamro.nl/bestanden/how-to-become-a-member.pdf?cd=i
https://www.pvabnamro.nl/aanmelden


Kunst & Cultuurclub 

De Kunst- en Cultuurclub verzorgt de volgende activiteiten: 

• de Uitkrant wordt niet meer verspreid maar kan op internet bekeken worden : 

          https://www.iamsterdam.com/nl/uit/blijf-op-de-hoogte/uitkrant 

• Ongeveer 9x per jaar voorstellingen, excursies en rondleidingen onder professionele 

begeleiding. 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de Kunst- en Cultuurclub bedraagt  voor medewerkers van de Bank en 

oud-medewerkers m.i.v. 1-1-2020  € 12,50 per jaar incl. het abonnement op 

CultuurWerkt!.  Men is dan tevens lid van de PV, en hieraan zijn geen extra kosten 

verbonden. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Het lidmaatschap is persoonsgebonden d.w.z. dat partners apart aangemeld dienen te worden 

als Buitenlid , indien zij ook van de kortingsregeling gebruik willen maken. 

Paardrijclub 

Hou je van paarden, bijzondere ritten en andere paardgerelateerde activteiten? 

Schrijf je dan nu in bij de ABN AMRO Paardrijclub. Ons doel is om ruiters van alle 

niveaus te faciliteren in het leren en beoefenen van de paardrijsport. Dit doen we door een 

gereduceerd tarief (let op: kortingstarief geldt alleen voor actief werkende leden) op 

groepslessen op de Amsterdamse Manege voor ruiters in en rond Amsterdam. Daarnaast 

organiseren we het hele jaar door (buiten)ritten, evenementen en andere activiteiten door het 

hele land waaraan je met korting kan deelnemen. We organiseren ook jaarlijks een razend 

populair ruiterweekend in de zomerperiode. Elk personeelslid van ABN AMRO en dochters 

is welkom, net als hun partners en inwonende kinderen boven de 18.  

Ieder lid kan deelnemen aan ritten en evenementen. 

We houden rekening met verschillende niveaus: voor ervaren ruiters lekker pittig en voor de 

minder ervaren ruiters wat rustiger. Houd er rekening mee dat galopervaring wel vaak nodig 

is. 

Bij het inschrijven voor de Paardrijclub word je automatisch lid van de Personeelsvereniging 

ABN AMRO.  

Roermond, 't Roerige Mondje 

Doelstelling 

Leuke activiteiten, workshops en dagtrips organiseren 

https://www.iamsterdam.com/nl/uit/blijf-op-de-hoogte/uitkrant


Wie zijn wij? 

PV ‘t Roerige Mondje is de jonge een dynamische personeelsvereniging van het House Zuid 

en Midden Limburg. Woon of werk je in dit gebied dan ben je van harte welkom. Plezier 

naast het werk staat voorop. Naast de traditionele activiteiten als, Sinterklaas en borrelen zijn 

we op zoek naar verrassende activiteiten. Heb je een idee? Laat het ons horen. Wij kijken dan 

of we het idee kunnen uitvoeren. 

Rotterdam, Rijnmond-Zeeland 

Doelstelling 

Bingo, workshops, uitstapjes 

Fusie Rijnmond en Zeeland 

Sinds 1-1-2016 zijn de PV afdelingen Rotterdam-Rijnmond en Zeeland met elkaar gefuseerd. 

Dit betekent dat er elk jaar ook activiteiten in en rond Zeeland zullen plaatsvinden. 

Utrecht, Archimedes 

Doelstelling 

Musical, etentjes, boottocht, fietstocht, stadswandeling e.d. 

Visclub 

Doelstelling 

Wij vissen hoofdzakelijk op de Noordzee op de wrakken. Hier vangt men meestal Gul (= 

kleine kabeljauw). 

Het vertrek vanuit Scheveningen (Vissershaven) is om 06.00 ‘s morgens en om ongeveer 

18.00 uur zijn we meestal weer in de haven terug. 

Hengels zijn bij het boekingskantoor van Rederij GROEN (Scheveningen op de kade) te 

huur, andere benodigdheden voor het vissen zoals paternosters en lood (minimaal 350 gr.) te 

koop. 

Vanuit IJmuiden (Loggerstraat, Sportvisserij IJmuiden) vertrekken we om 07.00 uur ’s 

morgens en zijn om ongeveer 18.00 uur weer terug in de haven. 

Sinds jaren gaan we ook weer vanuit Den Helder vissen en wel met kleine bootjes waar we 

met 10 man mee kunnen en daarom voor één tocht 2 zaterdagen wordt geboekt. Verzamelen 

is altijd uiterlijk een half uur voor vertrek aan boord. 

Verder is het de gewoonte om, wanneer men twijfelt of het vissen wel of niet zal doorgaan, 

men de avond ervoor één der bestuursleden opbelt tussen 18.30 en 20.00 uur. 



 

Zeilclub 

Doelstelling 

De Zeilclub is een enthousiaste groep (oud) ABN AMRO collega's die met elkaar de zeilsport 

beoefenen. Het doel van de Zeilclub is sinds de oprichting in 1947 onveranderd 

gebleven: "gezelligheid en ontspanning op het water, waarbij zowel beginnende als 

gevorderde zeilers in open boten en kajuitzeiljachten het water op gaan.” 

Wat zijn de activiteiten van de Zeilclub? 

De Zeilclub biedt haar leden verschillende mogelijkheden om theorie- en praktijktrainingen 

te volgen. Daarnaast organiseren wij tochten met onze kajuitzeiljachten en evenementen die 

met (zeil)watersport te maken hebben. We bieden op elk niveau trainingen aan. Mensen die 

voor het eerst kennismaken met de zeilsport en geoefende zeilers zijn allemaal welkom. 

Een aantal activiteiten die de Zeilclub haar leden aanbiedt: 

• Zeiltrainingen op open zeilboten om de leden zeilvaardigheden bij te brengen. 

• Motor manoeuvreertrainingen op kajuitzeiljachten om de leden vaardigheden bij te 

brengen om zelfstandig met een kajuitzeiljacht om te gaan. 

• Vaartheorie trainingen om de leden te helpen bij het behalen van het Klein 

Vaarbewijs, TKN (Theoretische Kust Navigatie) en het Basis Certificaat Marifonie. 

• Ervaringstochten om de leden wegwijs te maken op onze kajuitzeiljachten, ervaring 

op te laten doen in de verschillende vaargebieden en de theoretische kennis in de 

praktijk toe te passen. 

• Open zeilboten worden gratis aan de leden beschikbaar gesteld. Kajuitzeiljachten 

worden tegen gunstige tarieven aan de leden verhuurd. 

• Het onderhoud van de open zeilboten en kajuitzeiljachten en het geven van instructie 

wordt door de leden zelf uitgevoerd. 

Waaruit bestaat de vloot? 

De Zeilclub heeft 3 openzeilboten (alledrie Randmeren) die tijdens het zeilseizoen in 

jachthaven Dragt aan de Westeinderplassen in Aalsmeer liggen. Daarnaast beschikt de 

zeilclub over 3 kajuitzeiljachten (ETAP 26, Beneteau 31 en een Hanse 35) waarvan de 

Beneteau en de Hanse geschikt zijn voor alle Nederlandse wateren, inclusief de Noordzee. 

Tijdens het zeilseizoen ligt de ETAP in Aalsmeer en de Beneteau en de Hanse in 

verschillende havens aan het Markermeer, IJsselmeer of tijdens het zomerseizoen in Zeeland. 

HEB JIJ JE KEUZE UIT DEZE CLUBS GEMAAKT? WORD DAN NU LID VAN 

PVABNAMRO! 
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