
 

 

 

Jaarverslag 2016 in het kort 

Het aantal nieuwe leden groeit gestaag. Enkele leden hebben i.v.m. verhuizing of andere redenen 

hun lidmaatschap van het stadsdorp beëindigd. 2016 werd afgesloten met 161 leden. Effectief een 

groei met 8 leden ten opzichte van 2015. 

Tot ons verdriet overleden van twee van onze leden. Namens het stadsdorp heeft het bestuur haar 

deelneming betuigd. 

2016 was een jaar met veel nieuwe activiteiten, waarbij juist de leden vaak het voortouw namen.  

De enquete werd in januari 2016 door 28 leden ingevuld. Daaruit bleek met name de belangstelling 

voor cultuur, historie, tekenen en wandelen.  Samen een drankje drinken hoort ook tot een favoriete 

bezigheid.  

 

De bijeenkomsten die door het bestuur zijn geïnitieerd, zoals de buurtborrel, de eettafel en de 

koffieochtend vormen de basis voor alle leden om elkaar te ontmoeten.  

De buurtborrel is de plek om, als belangstellende, kennis te maken met het stadsdorp. In de Admiraal 

is voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten. 

Drie zomerborrels vonden plaats in de mooie tuin van het gastvrije Bijbelsmuseum en de  gezellige 

kerstborrel in de mooie Saxenburg zaal van het verbouwde Hotel Pulitzer. De beide instellingen zijn 

ons hierin financieel tegemoet gekomen. 

De eettafel in de Doffer is zo’n groot succes. De dagschotel voor een speciale Stadsdorpprijs wordt 

zeer gewaardeerd.  Op 28 december waren zelfs extra eettafels nodig en weken we ook nog uit naar 

het Molenpad. Een goed voorbeeld van samenwerking. 

De koffieochtend bij Walem op maandagochtend wordt door ca. 12 leden bezocht. Katja van den 

Hurk, gebiedscoördinator Zuid van Amsterdam Centrum en haar collega Arjan Muggen, sociaal 

beleidsmedewerker maakten hier ook kennis met ons Stadsdorp. 

Van de clubjes door leden valt uitsluitend mooi nieuws te melden. Dit jaar kwamen er 5 nieuwe 

clubjes bij en startten twee werkgroepen. Op de website staan regelmatig verslagjes van de 

bijeenkomsten en activiteiten. 

Informatie-uitwisseling over activiteiten van het stadsdorp zou niet mogelijk zijn zonder een goede 

website. Karin zorgt er iedere maand voor dat alle activiteiten opgenomen worden in de nieuwsbrief. 

Het resultaat is een levendige website vol met actuele informatie. 



De expertise van Jeroen Loeffen hoe een veilige en toegankelijke website te onderhouden is zeer 

waardevol. De website wordt ons zonder kosten ter beschikking gesteld. 

De ledenvergadering van 2016 vond plaats op 11 februari. Marita werd door het bestuur 

voorgedragen als nieuw bestuurslid en met algemene stemmen is zij aangetreden.  Aansluitend 

leidde Jeroen een discussie over plezier en verbinden.  

Bestuursvergaderingen vonden plaats op 20 januari, 10 mei en 7 november 2016.  

 

Met twaalf clubjes, drie algemene activiteiten, twee werkgroepen en een interessante thema-avond 

is ons fijnmazige netwerk in de buurt actief en enthousiast. We sluiten 2016 af als een zeer succesvol 

stadsdorp jaar. 

 

Bestuurstermijnen 

Volgens de statuten wordt elk bestuurslid door de leden aangesteld voor een termijn van 3 jaar. 

Vorig jaar is daaraan voorbij gegaan. Zie onderstaand overzicht. 

NAAM IN 
BESTUUR 
SINDS 

EINDE 1e 
TERMIJN 

EINDE 2E 
TERMIJN 

BIJZONDERHEDEN 

Debora van de 
Water 

01-07-2013 01-07-2016 01-07-2019 voorzitter 
Herkiesbaar voor 2e termijn 

Jan Overweg 01-07-2013 01-07-2016  secretaris 
Herkiesbaar tot voorjaar 2018, daarna 
uittredend bestuurslid 

Huub-Derk van 
der Staak 

06-06-2014 01-07-2016 01-07-2019 
 

penningmeester 
Einde 1e termijn volgens datum in 
bestuur van Yvonne van Wagensveld  
Herkiesbaar voor 2e termijn 

Karin Acket 30-10-2014 30-10-2017 30-10-2020 lid 
Herkiesbaar voor 2e termijn 

Marita 
Hendricks 

11-02-2016 11-02-2019 11-02-2022 lid 
Herkiesbaar voor 2e termijn 

Thijs Rottier 09-02-2017 09-02-2020 09-02-2023 lid 
Voorstel toe te treden in bestuur ALV 9-2-
17 

 

 

 

  



Uitslag enquête voorjaar 2016   

LET OP: dus niet van de enquête welke onlangs gemaild is 

Ingevuld retour kwamen er 28 enquêtes, waarvan 5 via e-mail, de rest op papier. 

De reacties waren voornamelijk positief, over de plannen, over de activiteiten van vorig jaar en over 

de inzet van de mensen die zich actief tonen. 

Niet iedereen vulde braaf alle vakjes in. Sommigen zetten alleen bij grote interesse of bij enorme 

aversie een kruisje en lieten de overige vakjes leeg. ‘Wellicht’ of ‘misschien’ hebben we maar niet 

meegeteld. 

 

Opvallend is de enorme belangstelling voor cultuur (tentoonstellingen en voorstellingen bezoeken) 

en (buurt)historie in de vorm van wandelingen of avonden. Ook voor tekenen en wandelen is flink 

belangstelling. Overigens moeten we de belangstelling voor cafébezoek ook niet uitvlakken. 

 

De Thema-avonden lijken goed gekozen.  

De wandelclub maakt een vliegende start en zit al vol en de tekenclub start 8 maart.   

 

Diegenen die zich hebben opgegeven onder ‘zou willen (helpen) organiseren’ wordt gevraagd hun 

idee over het onderwerp uit te werken. Zijn er meerdere enthousiastelingen dan worden zij met 

elkaar in contact gebracht via e-mail en gevraagd ons over de voortgang op de hoogte te houden.  

 

Resultaten 

Wat vindt u van de volgende plannen  en 

ideeën voor activiteiten in 2016? 

daar zou ik wel naar 

toe gaan/aan 

deelnemen 

daarvoor 

heb ik geen 

interesse  

zou ik willen (helpen) 

organiseren 

Thema-avond Gezondheid en Voeding 13 7  

Thema-avond Veiligheid 12 6 1 

Thema-avond Wonen / Werkgroep wonen 12 5 3 

Cultuurhistorische avond: grachtengordel - 

pakhuizen - bewonersgeschiedenis 

21 1 1 

Historische wandeling door de buurt met 

verhalen van ‘oude’ bewoners 

19 3 1 

Kroegentocht door de buurt: elke maand 

een andere kroeg (’s avonds) 

10 8 1 

Jeu de boules-club (Amstelveld) 5 9  

Biljarten, schaken, spelletjes doen 6 10  

Bekend raken met de Voorzorggroep  10 6  

 

  



 daar zou ik wel 
naar toe gaan/aan 
deelnemen 

daarvoor 
heb ik geen 
interesse 

zou ik willen 
(helpen) 
organiseren 

Samen naar voorstellingen 
/tentoonstellingen 

12 5 2 

Kennis of kunde over hobby/professie met 
anderen delen 

7 7  

Filosofiegroep 7 9  

Fotografeerclub 3 10  

Schilder / Tekenclub 10 8 1 

Telefooncirkel opzetten 8 9  

Snoeicursus 6 12 2 

Tussen de schuifdeuren project 3 11 2 

2e leesclub ’s avonds 4 12  

Wandelclub 10 9 1 

Samen sporten en bewegen 5 12  

Koken en eten bij elkaar 7 9 1 

Samen musiceren 3 14 1 

Naaiclubje / knoop aanzetten  7 10  

Poëzieclub 1 13 1 

Boekenruilbeurs 9 8 2 

 

Samenvatting reacties op Activiteiten en Thema-avonden 2015: 

Prima, leuk, goed, interessant, gezellig, leuk samen zingen, verhalensalon inspirerend, eettafel prima, 

buurtborrel goed om elkaar te leren kennen, heerlijk, boeiend, uitstekend, zinvol, goed. 

Verhalensalon: ‘zonder Afke geen toekomst’; 

Werkgroep Wonen: ‘actie in plaats van vergaderen !’ 

 

2 Stadsdorpers kunnen niet meer komen op de buurtborrel op donderdagen, we variëren de dagen 

per half jaar om dit te voorkomen. 

 

Suggesties: 

Er zijn wel genoeg activiteiten  (2 x); 

Ik heb het te druk (3 x); 

Zomerse fietstochten rond Amsterdam incl. lunch; 

Samenwerken met andere stadsdorpen; 

Verkeerssituatie omgeving Stadhuis; 

Binnenbuurten, zoals bij andere Stadsdorpen; 

Een avond met mensen van de Gemeente; 

Buren-hulpgroep; 

Filmbespreking; 

Handige adressenlijst; 

Ervaring met bedrijven in de buurt;  

Iets vaker iets regelen met detaillisten in de buurt zoals laatst met Marqt; 

De actualiteit goed in de gaten houden en daarop inspringen; 

Dieren oppasgroepje, zowel weekend als vakantie; 

Windows of Android op computer/tablets; 

Genealogie. 


