Algemene ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes
i.v.m. publicatie op de website worden alleen voornamen genoemd
Datum: Donderdag 11 februari 2016
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 b, aanvang 19.30 uur.
Aantal aanwezige (bestuurs)leden: 36, afmeldingen: 4
1. Opening om 19.40 uur, na haar welkomstwoorden krijgen de leden de gelegenheid om op- of
aanmerkingen te maken op de agenda. Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Ingekomen stukken: diverse Kerst- en Nieuwjaarswensen, de brief van Peter over de door
het stadsbestuur voorgestelde wegafsluitingen op de Leidsegracht bruggen en over
parkeerproblemen. De voorzitter stelt voor dit aan het eind van de vergadering kort te
bespreken met een kleine toelichting.
3. Notulen van de bijeenkomst op 29 januari 2015 worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2015: De voorzitter doet verslag van de gebeurtenissen.
Twee en half jaar na de oprichting van het stadsdorp Gracht en Straatje is onze vereniging niet meer
weg te denken uit de buurt.
Het jaar 2015 werd afgesloten met 153 leden. We zijn minder explosief gegroeid dan in het eerste
jaar toen we in de zomer ons 100ste lid konden verwelkomen, maar er blijft een gestage aanwas van
nieuwe leden. In het begin van het jaar haakten enkele leden af. Verhuizing, te druk, of om
onbekende redenen beëindigden zij hun lidmaatschap.
Diverse leden verhuisden. Vaak omdat verminderde mobiliteit een belangrijke rol speelde. Drie van
onze leden verhuisden naar De Makroon en zij kunnen ons vertellen hoe het hen daar bevalt. Tot ons
verdriet zijn twee leden van ons stadsdorp dit jaar overleden. Vanuit het bestuur hebben wij onze
deelneming betuigd met het verlies van hun partners en wensten hen veel sterkte.
Door de nieuwe opzet werd onze nieuwsbrief sinds april niet alleen professioneel, maar door
toevoeging van foto’s veel leuker om te lezen. Deze opzet geeft ook de mogelijkheid om eenvoudig
door te klikken naar de website waar nog veel meer informatie te lezen valt. Karin heeft dit opgezet
en zij maakt iedere maand de nieuwsbrief en de agenda met alle activiteiten.

Met de vaste maandelijkse activiteiten is er iedere week een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.
De buurtborrel in de Admiraal wordt bezocht door zo’n 20 tot 40 leden. Ook blijkt deze
donderdagmiddag voor belangstellenden een goede gelegenheid te zijn voor een eerste
kennismaking. Ook dbij de eettafel in De Doffer op de dinsdagavond is de tafel steevast gevuld met
ca. 15 leden. De koffieochtend startte aanvankelijk traag maar wordt nu goed bezocht en de lange
tafel achter in Walem is op de maandagochtend vol. De horecaondernemers kennen ons inmiddels
en vinden ons een plezierig gezelschap.
Bij het Hotel Pulitzer waren we weer te gast in de tuinen voor drie zonnige zomerborrels. De
kerstborrel vond dit jaar plaats in de Grote Salon van het Bijbelsmuseum. De opkomst was groot en
we hadden een bijzonder gezellige zondagmiddag, opgeluisterd door een optreden van de
Stadsdorpzangers. Zowel het Hotel Pulitzer als het Bijbelsmuseum maakten door kortingen te geven,
deze bijeenkomsten mogelijk.
De clubjes zijn ontstaan op initiatief van de leden en zijn niet meer weg te denken uit ons stadsdorp.
De leesclub draait al meer dan 2 jaar en iedere maand staat op de website welk boek er gelezen
wordt. Het bridgegroepje ontmoet elkaar regelmatig. Tijdens de verhalensalon werden tijdens de
wintermaanden op zondagmiddag aan elkaar mooie verhalen verteld. De filmclub begon aanvankelijk
met een paar enthousiaste filmliefhebbers, maar inmiddels wordt eens per maand een hele rij van de
bioscoopzaal ingenomen door stadsdorpers die aansluitend nog een glaasje drinken en napraten. De
stadsdorpzangers met ca. 15 leden komen iedere twee weken samen onder leiding van een
dirigente. Het Genever Genootschap is dit jaar op tournee gegaan naar diverse proeverijen.
De aftrap van de iPad bijeenkomsten vond plaats in de Apple store. Deze stoomcursus was voor
velen geen appeltje eitje, maar sindsdien komen we maandelijks samen in Wijkcentrum D’oude Stadt
om beter gebruik te leren maken van de iPad in ons eigen tempo.
Een van de leden, Bernadette willen we speciaal bedanken, niet alleen voor haar enthousiaste inzet,
maar ook omdat zij heel actief is bij tal van deze activiteiten.
De Voorzorg groep is dit jaar tot stand gekomen door leden om stadsdorpers te adviseren bij de
vraag naar zorg op het moment dat dat nodig is. Ook kunnen zij assisteren bij het vinden van de
juiste instanties en bij het invullen van papieren.
Losse activiteiten als de gevelstenenwandeling, de koningsborrel bij de Emporer en de wijnproeverij
bij Marqt, de rondleiding door de OLV-kerk en Onvergetelijk Stedelijk waren een succes. Voor de
snoeicursus onder de bezielende leiding van Monique was veel animo en daarmee hebben we weer
vertrouwen gekregen in onze eigen groene vingers. De zoete ontmoeting met een inspirerend
verhaal over een bijenproject in Tanzania bij Elisabeth en Dick thuis was een gezellige en leerzame
bijeenkomst.
Er waren afgelopen jaar drie thema-avonden met de onderwerpen levenstestament, verandering in
onze buurt en verandering in de zorg. Deze avonden werden goed bezocht en zeer positief
ontvangen. De inzet van onze eigen leden tijdens deze avonden heeft goed gewerkt en gaven deze
bijeenkomsten een eigen karakter, passend bij de behoefte van ons stadsdorp. De glazen zaal van de
OLV-kerk waar deze bijeenkomsten gehouden worden voldoet nog steeds aan onze wensen.
De Algemene Ledenvergadering van 2015 vond plaats op 29 januari. Bestuursvergaderingen vonden
plaats op 21 januari, 10 april, 24 augustus, 30 november 2015 en op 20 januari 2106.

Zoals vermeld aan het begin van dit jaarverslag is het stadsdorp niet meer weg te denken in de buurt.
Ook bij de Gemeente Amsterdam zijn de stadsdorpen van Amsterdam in het vizier. Op enkele
punten, zoals zorg is een voorzichtig begin gemaakt in samenwerking met de gemeente. Ons
stadsdorp wordt overstelpt met verzoeken tot samenwerking met tal van aanbieders die menen iets
te kunnen betekenen voor het stadsdorp. Als bestuur zijn wij daar zeer terughoudend in. De
identiteit en onafhankelijkheid van ons stadsdorp, waar we met elkaar zo hard aan gewerkt hebben,
staat voorop en die willen we behouden.
Iedere maand melden zich buurtgenoten aan die belangstelling hebben om lid te worden. De
mailinglijst van beangstellenden groeit en regelmatig wordt ook besloten om lid te worden.
De enquête van vorig jaar leverde een groot aantal wensen en ideeën op. Een aantal daarvan is tot
stand gekomen, maar ook een aantal niet bij gebrek aan leden die de kar willen trekken.
Levensvatbaarheid van activiteiten van ons stadsdorp kan uitsluitend gewaarborgd worden door de
actieve inzet van leden. Ook dit jaar vragen we u om de enquete in te vullen en daarbij te bedenken
dat iets organiseren ook zal bijdragen aan plezier voor uzelf en voor andere stadsdorpers.
Met het stadsdorp bouwen we aan onze eigen toekomst en die van onze buurtgenoten.
Veel plezier in 2016.

5. Financieel verslag/kascommissie: Zie de aparte link op de website.
De penningmeester geeft de aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen. Daarvan wordt
geen gebruik gemaakt. De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en akkoord
bevonden. De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. De
penningmeester bedankt Gonny en Marijke voor het controleren van de financiële stukken.
Marijke treedt af, Gonny neemt opnieuw plaats in de kascommissie en Monique treedt toe
tot de kascommissie.
Het bestuur wordt bij acclamatie gedechargeerd.
6. De begroting 2016 wordt goedgekeurd na enige discussie over de verandering in de
contributie. De vergadering stemt in met contributieheffing per lid.
7. Over het bedrag van € 25,- per jaar wordt gevraagd of dit bedrag voldoende is om een
redelijke buffer te waarborgen. Na uitleg door de penningmeester wordt de begroting bij
acclamatie aangenomen. De vergadering vindt het niet bezwaarlijk om de contributie zo
nodig jaarlijks bij te stellen.
Enkele leden van het stadsdorp zijn verhuisd naar de Makroon en enkele leden zijn verhuisd
naar andere adressen in of buiten de stad. Een aantal hunner heeft te kennen gegeven
betrokken te willen blijven bij het stadsdorp. De vergadering stemt er mee in dat exbewoners/leden van ons stadsdorp de oude band kunnen handhaven tegen betaling van een
donatie die gelijk is aan de contributie.
8. Uitbreiding bestuur. Het bestuur stelt voor om mevrouw Marita Hendricks te benoemen tot
nieuw bestuurslid. Na een korte introductie waarbij mevrouw Hendricks iets vertelt over
haar betrokkenheid bij het stadsdorp wordt zij door de vergadering bij acclamatie benoemd
tot bestuurslid.

9. Rondvragen:

“Autoluwe binnenstad”. De voorzitter komt terug op de ingekomen brief. Vanuit het
stadsdorp is melding gemaakt dat minder mobiele stadsdopers, die gebruik maken van taxi
of auto om bijeenkomsten van het stadsdorp bezoeken, gedupeerd worden door deze
voorgenomen maatregel.
De voorzitter benadrukt dat het bestuur van het stadsdorp zich inzet om de sociale cohesie
te bevorderen en geen actiegroep is.
Het bestuur zelf zal geen actie ondernemen maar vanzelfsprekend staat het ieder stadsdorplid vrij om dat wel te doen. Diverse leden zijn op de bijeenkomst van maandag 8 februari j.l.
in het stadhuis geweest en een van hen hij krijgt de gelegenheid om kort verslag te doen. Op
basis van onderzoek meent het stadsbestuur dat de grachten worden gebruikt als sluiproute.
Er zijn kentekenregistraties gedaan, niet op de grachten zelf maar onder meer in de
Vijzelstraat en Raadhuisstraat. Om vermeend sluipverkeer tegen te gaan wil het stadsbestuur
een “muur” plaatsen op de bruggen over de Leidsegracht. Hoe die muur er precies gaat
uitzien is niet bekend, de indruk bestaat dat men denkt aan paaltjes op de bruggen. De
Leidsegracht loopt nagenoeg precies door het centrum van ons stadsdorp. Voor de
bewoners zal deze denkbeeldige muur grote gevolgen hebben, om onze huizen te bereiken
zal in veel gevallen slechts één route mogelijk zijn. Bij stremming kan niet worden
uitgeweken naar een alternatieve route omdat die niet bestaat. Stremming komt vaak voor
(verhuizing, laden en lossen, glazenwasser met hoogwerker enz.). De voorlichtingsavonden
vonden plaats op 8 en 11 februari, er komt nog een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen
maar de indruk bestaat dat de plannen van het stadsbestuur al in een vergevorderd stadium
verkeren.
Eén der leden wil een lidmaatschap cadeau doen aan een medebewoner. Zij wil wellicht ook
eens haar dochter meenemen naar een activiteit. Er wordt gevraagd hoe hiermee om te
gaan. Bij incidentele deelname aan activiteiten wordt een bijdrage van €5 per keer gevraagd.
Gevraagd wordt of de contributie wordt geïnd via automatische incasso. Het korte antwoord
van de penningmeester is: “neen”. In een email aan de leden zal worden gevraagd de
jaarlijkse contributie over te maken op het rekeningnummer van ons stadsdorp.
Enquête
De aanwezigen wordt gevraagd om voorafgaand aan de borrel het enquête formulier in te
vullen. Als moderator treedt Jeroen Loeffen op met de intentie om aan de aanwezigen
ideeën te ontlokken over nieuwe activiteiten.
10. Sluiting van de ALV rond 20.30 uur.

Na de sluiting van de ALV wijst moderator Jeroen erop dat het voor velen prettig is om goede
contacten te onderhouden met buurtgenoten, omdat dat het prettig wonen in de eigen buurt
positief beïnvloedt. Natuurlijk hebben velen van ons al een oud netwerk waarop kan worden
teruggevallen. Er komt nu een nieuw netwerk bij. Spontaan groeit het aantal “clubjes” binnen ons
stadsdorp en er is door mond tot mondreclame wekelijks nieuwe aanwas van leden. Er zijn zelfs
mensen van buiten ons stadsdorp die willen participeren in diverse activiteiten. Dit is niet de
bedoeling; het gaat immers om de sociale cohesie van mensen die bij elkaar in deze buurt wonen.

Wensen van stadsdorp-leden kunnen via de website kenbaar worden gemaakt. Van deze
mogelijkheid wordt nog slechts mondjesmaat gebruik gemaakt. Om iets te vragen of om iets aan te
bieden moet men elkaar eerst (een beetje) kennen. Dankzij de contacten binnen het stadsdorp zijn
de mogelijkheden verruimd. Dat merkt men b.v. op straat, mensen die je niet kent groet je meestal
niet, nu lopen in onze woonbuurt overal bekenden (stadsdorp-leden) rond.
Eén der leden wil graag een kookclub starten waarbij ieder om de beurt kookt voor elkaar. Een ander
stelt voor om te gaan tekenen in Artis. Voor het koor wordt gevraagd naar zingende mannen.
Gewezen wordt op de mogelijkheid om in kleine kring te musiceren. Bezoek aan lezingen in de OBA
komen ter sprake. Gewezen wordt op de Nieuwsbrief die afsluit met “de tip van de maand”. Eén der
leden woont aan het Looiershofje en wil proberen daar een rondleiding te verzorgen. Een ander gaat
binnenkort naar de Jeroen Bosch tentoonstelling en vraagt wie er mee wil. Gevraagd wordt naar
interesse voor huisdieren oppas en/of uitlaten. Lidmaatschap van het stadsdorp maakt het
gemakkelijk om even bij een ander lid langs te gaan, bijvoorbeeld bij degenen die recent zijn verhuisd
naar de Makroon.
Er wordt gevraagd naar herhaling van bepaalde themata, bijvoorbeeld over het levenstestament.
Bij het bewerken van de enquête formulieren zullen gelijkgestemden aan elkaar worden gekoppeld
door Marita Hendricks. Daarnaast komen de voorgestelde nieuwe activiteiten te staan op onze
website.
Van 21 tot 22 uur is onder het genot van een glas wijn nagepraat.
JO 12-02-2016

