
 
 
Bestuursverslag 2017  
 
Het 4e stadsdorp jaar werd afgesloten, waarin saamhorigheid en plezier de 
boventoon voerden. 
Een steeds grotere en hechtere groep leden ontmoet elkaar binnen stadsdorp 
verband, maar ook daarbuiten. Sociale contacten die zijn opgebouwd 
versterken je netwerk en dragen bij aan je woon- en leefgenot in de buurt.  
 
Het aantal leden groeit gestaag, maar ook in het afgelopen jaar hebben 
enkelen het lidmaatschap van het stadsdorp beëindigd.  
2017 werd afgesloten met 170 leden. Effectief een groei met 9 leden ten 
opzichte van 2016.  
 
Tot ons verdriet overleden drie van onze leden. Namens het stadsdorp heeft 
het bestuur haar deelneming betuigd, maar ook hebben leden dat op 
persoonlijke titel gedaan. 
 
2017 werd afgesloten met een aantal nieuwe activiteiten, waarbij juist de leden 
het voortouw namen. Stadsdorpers vinden elkaar tijdens het ruime aanbod aan 
ontmoetingen. Iedere week is gevuld met activiteiten die ook in de zomer en 
zelfs tussen kerst en oudjaar plaats vonden.  
 
De maandelijkse buurtborrel staat open voor buurtgenoten die kennis willen 
maken met ons stadsdorp. De eettafel en de koffieochtend vormen nog wel 
een basis om elkaar te ontmoeten, maar zijn niet meer bepalend voor het 
stadsdorp.  
 
De buurtborrel is verhuisd van Proeflokaal Van Wees naar Café van Puffelen. 
Drie zomerborrels vonden plaats in de mooie tuin van het Pulitzer hotel en ook 
de gezellige kerstborrel in de mooie Saxenburg zaal met een optreden van ons 
eigen koor was een succes. Hotel Pulitzer heeft hiervoor weer de locatie 
beschikbaar gesteld. 



 
De maandelijkse eettafel in de Doffer wordt wegens groot succes nu twee keer 
per maand gehouden. De dagschotel voor een speciale Stadsdorpprijs wordt 
zeer gewaardeerd. Met de extra eettafel op 3e kerstdag werd het jaar 
afgesloten. 
 
De koffieochtend bij Walem op maandag wordt door een bescheiden groepje 
bezocht. De grote tafel achterin Café Walem is maandagochtend een rustige 
plek voor een prettig gesprek.  
 
De vele clubjes, geïnitieerd door leden draaien goed. Te veel om nog apart te 
benoemen. Gezondheid wordt geactiveerd door te wandelen in korte of lange 
versie, te dansen en te zingen.  Cultureel komt de stadsdorper aan zijn trekken 
met film, lezen, theater- en museumbezoek en er wordt getekend en 
geschilderd. Op sociaal gebied leveren het Genever Genootschap, het 
Maandagmiddag café en de eetclub een belangrijke bijdrage aan het 
onderhouden van contacten onderling.  
Ondanks alle successen strandt er ook wel eens een activiteit of bijeenkomst 
door gebrek aan belangstelling. Toch blijven er altijd weer nieuwe ideeën 
komen. 
 
Veel dank aan alle stadsdorpers die al deze initiatieven mogelijk hebben 
gemaakt en zo actief zijn binnen onze vereniging. 
 
In de Glazen zaal van de OLV-kerk vonden twee thema-avonden plaats. 
Het onderwerp Veiligheid in samenwerking met de politie en een lezing door 
Walther Schoonenberg over Amsterdam. 
 
Ook instellingen en ondernemers in de buurt hebben ons afgelopen jaar 
betrokken in activiteiten. 
Er was een leuke en leerzame ontvangst bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en 
we werden benaderd om deel te nemen aan de Literaire Salon van het 
Ambassade hotel. 
Mokumboot stelde geheel belangeloos deze zomer een paar elektrische 
bootjes ter beschikking voor een tochtje door de grachten. 
Verder vond er een bijeenkomst in samenwerking met Seniorweb plaats over 
veiligheid op internet 
 
Onze website wordt permanent aangevuld met foto’s en verslagjes van 
bijeenkomsten die geweest zijn en voorzien van berichten over nieuwe 



activiteiten en buurt info. Het bijhouden daarvan is een bijna dagelijks 
terugkerende werkzaamheid geworden. 
 
De website is aangepast aan de eisen ten aanzien van gebruik voor tablet en 
smartphone. Deze wordt ons aangeboden, zonder dat daarvoor een 
wederdienst verwacht wordt. De maandelijkse nieuwsbrief houdt leden op de 
hoogte van alle activiteiten. 
 
Tijdens de ledenvergadering op 9 februari 2017 werd Thijs door het bestuur 
voorgedragen als nieuw bestuurslid en met algemene stemmen is hij 
aangetreden.  Het aansluitende programma werd verzorgd door de 
Voorzorggroep, de werkgroep Wonen en de Belangengroep Grachten 9+. 
 
De enquete werd ingevuld door 61 leden. 
De belangrijkste redenen voor lidmaatschap zijn: nieuwe buurtbewoners leren 
kennen, mee te kunnen doen aan activiteiten en ondersteuning van het 
initiatief. Maar ook komt zorgverlening komt weer terug als onderwerp.  

Bestuursvergaderingen vonden plaats op 12 januari, 13 juni en 11 december  

2017.  
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Debora van de Water 

(voorzitter) sinds 2013, Jan Overweg (secretaris) sinds 2013, Huub Derk van der 

Staak (penningmeester) nam de taak over van Yvonne van Wagensveld in 2014. 

Overige bestuursleden, Karin Acket sinds 2014 en Marita Hendricks, sinds 2016 

en Thijs Rottier sinds 2017.   

We sluiten 2017 af met een succesvol stadsdorp jaar en we verheugen ons op 
het eerste lustrum in 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grenzen van het stadsdorp 
 
Het stadsdorp is een onafhankelijk platform, opgericht door bewoners, en bedoeld om buurtgenoten 
met elkaar in contact te brengen. Meer contacten in je buurt vergroten je sociale netwerk.  Dit is in 
de eerst plaats plezierig voor jezelf en je buurtgenoten, maar biedt ook een bredere basis voor je 
eigen welzijn. Door actief deel te nemen aan het brede aanbod van activiteiten die het stadsdorp 
biedt kunnen er nieuwe vriendschappen ontstaan. 
Uit opgebouwde betrokkenheid met elkaar binnen een veilige omgeving, kan, indien nodig, de zorg 
voor elkaar op een natuurlijke manier ontstaan.  Je investeert zelf als het ware in je eigen, 
zelfstandige, toekomst in je vertrouwde buurt. Het stadsdorp verbindt mensen met elkaar, maar is 
geen zorgverlener. 

 
 
 


