
1 
 

 
 
 
 

 Algemene ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes  
i.v.m. publicatie op de website worden alleen voornamen genoemd  
 
Datum: Donderdag 9 februari 2017  
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 b, aanvang 19.40 uur.  
Aantal aanwezige (bestuurs)leden: 43, afmeldingen:  10  
 
1. Opening door de voorzitter 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:   
- Het voorstel van Hilly B. en Marlies S. om goede doelen projecten te initiëren zal bij agendapunt 9 
aan de orde komen. 
- Er zijn meerdere Kerst- en Nieuwjaarswensen gekomen. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 februari 2016 worden goedgekeurd.  
 
4. Jaarverslag 2016: De voorzitter doet verslag van de gebeurtenissen. Voor de inhoud van het 
jaarverslag wordt verwezen naar de tekst die de leden per email hebben ontvangen. 
 
5. Financieel verslag 2016: 
De penningmeester nodigt de leden uit om vragen te stellen over de stukken die de leden per email 
hebben ontvangen. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  De penningmeester heeft behoefte een 
aantal zaken nader toe te lichten.  Tijdens de vorige ledenvergadering is gediscussieerd over het batig 
eindsaldo.  De vergadering stemde ermee in om te streven naar een eindsaldo van circa € 3000,-  Dit 
is bereikt door de doorgevoerde verlaging van de contributie die in 2017 hetzelfde zal zijn als in 2016. 
Donatie: 
Buurt zes, destijds één der, op initiatief van het gemeentebestuur aangewezen buurten, heeft het 
stadsdorp een schenking gedaan.  De penningmeester stelt voor om deze schenking apart te houden 
ten behoeve van het eerste lustrum van ons Stadsdorp in 2018.  Vanuit de zaal rijst de vraag wat 
“Buurt Zes” is.  Namens Buurt Zes geeft Leonard H.,  destijds officieel gekozen in het bestuur van 
Buurt Zes, uitleg:  De stad is destijds opgedeeld in een aantal genummerde buurten.  De begrenzing 
van Buurt Zes komt grofweg overeen met de begrenzing van ons Stadsdorp.  De verschillende 
buurten van de binnenstad vergaderden in het Wijkcentrum van de Oude Stad, in de Doelenstraat.  
Met de komst van de Stadsdeelraden werd de invloed van de Buurten “versluierd”.  De eveneens 
officieel gekozen leden van de Stadsdeelraden wilden niet dat de Buurten nog (veel) invloed zouden 
hebben.  De leden van de Deelraden waren gekozen politici, de leden van de Buurten waren gekozen 
bewoners.  De Deelraden vonden dat zij nu de Buurten vertegenwoordigden.  In de “machtsstrijd” 
hebben de bewoners het onderspit gedolven. De ambtenaren die de gekozen buurtbewoners 
bijstonden zijn enkele jaren geleden al wegbezuinigd en kortgeleden heeft het gebouw waarin het 
Wijkcentrum zetelde een andere eigenaar gekregen.  De huur werd aanzienlijk verhoogd en kan niet 
meer worden opgebracht door het Wijkcentrum.  Hoewel de “Buurten” nooit zijn opgeheven is de 
invloed, zo die er al was, de nek omgedraaid.  Buurt Zes beschikte over een inmiddels slapend batig 
saldo en dat is in 2016 overgegaan naar ons Stadsdorp. 
De rekening van de Kerstborrel 2015 is in 2016 betaald, evenals de rekening van de Kerstborrel 2016.  
Dat verklaart het grote verschil in de kostenposten Kerstborrel tussen 2015 en 2016. 
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Onze succesvolle Eettafel in de Doffer geniet korting op het menu. Het  “eerste drankje gratis” is 
afgeschaft.  Er is inmiddels een tweede Eettafel, eveneens op dinsdag.  Desgevraagd wordt verklaard 
dat beide Eettafels op een dinsdag vallen om verwarring te voorkomen.   
In de begroting is ruimte gelaten voor nieuwe activiteiten.  De begrote inkomsten en uitgaven over 
2017 zijn in evenwicht, er wordt dit jaar niet ingeteerd. 
Ook na deze toelichting door de penningmeester zijn er geen vragen. 
 
6. Kascommissie 
Mede namens Gonny van S. voert Monique P. het woord. De kascommissie heeft de ontvangsten en 
uitgaven beoordeeld, steekproefsgewijs de bankafschriften gecontroleerd en alles akkoord 
bevonden. De Kascommissie stelt voor om het bestuur te dechargeren hetgeen de leden bij 
acclamatie doen. 
Beide leden van de Kascommissie worden herbenoemd. De penningmeester vraagt aan de leden wie 
bereid is om zich als reserve kandidaat te stellen voor de kascommissie.  Cordelia meldt zich aan en 
wordt bij acclamatie benoemd. 
  
7. Begroting 2017  
Zie punt 5. 
 
8. Voorstel contributieheffing 2017  
Zie punt 5. 
 
9. Nieuwe ontwikkelingen 
Hilly B. stelt aan de orde dat Marlies S. zich al lange tijd inzet voor ontwikkelingshulp in Niger.  Door 
de contacten die Marlies heeft in Niger kunnen de binnenkomende gelden direct worden besteed (er 
blijft niets aan de strijkstok hangen).  Van een “meevaller” die Hilly ten deel viel konden 
schoolbankjes voor kinderen worden gekocht.  Hilly brengt dit goede doel graag onder de aandacht 
van de leden en stelt een projectmatige aanpak voor.  Applaus volgt.  De voorzitter benadrukt dat dit 
soort initiatieven zeer welkom zijn. 
Karin A. vat de uitslag van de enquête samen: 
Op de online enquête zijn 61 reacties gekomen: 
Een aantal leden geeft aan actief te willen zijn door iets te organiseren waar anderen zich bij kunnen 
aansluiten.  Dit kan in de praktijk worden verwezenlijkt door een email (naar het stadsdorp) te sturen 
met een korte tekst waarin kort, bondig en concreet wordt uitgelegd wat het doel is. Deze oproep 
komt op de website en in de Nieuwsbrief.  Reacties van de leden worden rechtstreeks 
teruggekoppeld naar de initiatiefnemer en daarmee is het contact gelegd.  Het bestuur faciliteert op 
deze wijze de communicatie maar speelt verder geen rol.  Wel stelt het bestuur het op prijs om te 
worden ingelicht over de activiteiten die de leden met elkaar ontplooien. Verslaglegging (graag met 
foto’s)  komt op de website.  Voorbeelden van activiteiten die op deze manier zijn ontstaan zijn: 

- De wandelclub 10+ van Carla H.  Maandelijks.  Nog steeds nieuwe aanmeldingen. 
- De vijf kilometer wandelclub van Sonia. Sonia en Jan Willem zetten de wandeling uit en 

zorgen ervoor dat openbaar vervoer in de buurt van start en finish is. 
- De tekenclub van Jan Willem.  Wekelijks. Bij mooi weer Artis en anders in het Rijksmuseum. 

Tekeningen komen op de website. 
- De filmclub van Bernadette. 
- Het maandagmiddag café van Hans en Peter in De Pels. 
- De iPad bijeenkomsten van Marita en Sonia. 
- De museumclub van Debora. De kleine musea in de buurt, waarvoor grote belangstelling is. 
- Toneelvoorstellingen bezoek met Loes Sch. 

Activiteiten in voorbereiding: 
- Participatie in het al langer bestaande goede doelen project van Marlies in Niger. 
- Stijldansen met Lize A. 
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- Jeu de Boules met Jan L. 
- Koken voor elkaar, voorgesteld door Pat vd WB. 

 
Uit de enquête komt naar voren dat de belangstelling voor cultuur groot is en er is interesse in 
creatieve hobby’s 
Karin A. benadrukt dat het bestuur van ons Stadsdorp zich niet bezig houdt met het voeren van 
acties. Daarvoor wordt verwezen naar de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. 
Veel leden van ons Stadsdorp zijn ook van deze vereniging lid. 
Het Stadsdorp levert geen mantelzorg of Ouderenzorg. Wel kan de Voorzorggroep van ons 
Stadsdorp helpen bij het vinden van de juiste instanties. 
De doelstelling van ons Stadsdorp blijft het met elkaar in contact brengen van buurtbewoners, 
bevordering van de sociale cohesie.  Van hieruit kunnen de bewoners zelf initiatieven ontplooien. 

  
10. Bestuurswisseling na 3 jaarlijkse termijnen  
Het bestuur draagt Thijs R. voor als nieuw bestuurslid. De leden hebben de mogelijkheid gehad om 
tot 8 februari (per email) kandidaat bestuursleden aan te melden. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
Het kandidaat-lid stelt zichzelf kort voor en wordt door de vergadering bij acclamatie benoemd tot 
nieuw bestuurslid. Het schema van aftreden wordt besproken. De eerste termijn is in 2016 
verstreken. Dit is aanvankelijk aan de aandacht van het bestuur ontsnapt. Het bestuur verzoekt de 
vergadering om achteraf alsnog akkoord te gaan met een tweede termijn. De vergadering stemt 
hiermee in. Als eerste zal in 2018 de secretaris (voortijdig) aftreden. Voor tussentijds aftreden is 
gekozen om te voorkomen dat drie bestuursleden na het verstrijken van hun termijn gelijktijdig 
aftreden. 
 
11. Rondvraag 
Hilly B. zou graag weten wie wat schrijft op de website. Het valt op dat er geen namen staan bij de 
stukjes.  Jeroen L. stelt dat de leden die op de website publiceren geen journalisten zijn.  De leden 
hebben ermee ingestemd om zoveel mogelijk anoniem te blijven. De website is openbaar en 
toegankelijk voor iedereen.  Bij het bestuur zijn de namen bekend. 
  
12. Sluiting van de ledenvergadering om 20.45 uur. 

Aansluitend richt de voorzitter zich tot de maker en beheerder van onze website. Zij bedankt Jeroen 

L. voor het vele, vele werk dat hij heeft gedaan en doet ten behoeve van ons Stadsdorp. Het applaus 

is langdurig.  Een fles wijn is zijn deel.  Direct aansluitend wordt ook zijn vrouw, Karin A. bedankt voor 

de enorme inspanning die zij heeft geleverd en nog levert om alle inbreng goed op de website te 

krijgen en voor haar maandelijkse publicatie van de Nieuwsbrief. Ook hier een langdurig en 

welgemeend applaus met een feestelijke bos bloemen. 

 

Na de Algemene Ledenvergadering volgen nog vier inhoudelijke presentaties door leden: 

(1) De website, (2) de werkgroep voorzorg, (3) de werkgroep wonen en (4) bewonersgroep Grachten 9+  

1. De website. 

Jeroen L.  is al ruim 15 jaar bezig met maatschappelijke-  en buurt-initiatieven. Via de gemeente 

kwam hij in contact met de Stadsdorpen en omdat hij woont in ons Stadsdorp lag het in de rede dat 

hij zich hiervoor iets extra zou inzetten.  Een aantal bedrijven is geïnteresseerd in het reilen en zeilen 

van de gemeenschap en is mede daardoor bereid om de kosten te dragen van inhoudelijke 

presentaties over activiteiten binnen een bewonersgemeenschap.   De behoefte aan saamhorigheid 

is groot, maar hoe gaat dat in de praktijk.  Publicaties van activiteiten op de website geeft een 
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belangrijk sociologisch inzicht. Doordat bedrijven bereid zijn daarvoor te betalen kan onze website en 

kunnen de websites van veel andere buurtgroepen worden bekostigd, bijgehouden en 

gemoderniseerd. Met zijn team heeft Jeroen L. de website aangepast aan de huidige tijd. Alle teksten 

en foto’s kunnen nu ook worden bekeken op de zaktelefoon. De mobiele telefoon is immers “de 

standaard” geworden; telefoneren, navigeren, verbindingen maken voor ontmoetingen, fotograferen  

enz enz.  Op de voorpagina van de nieuwe website staan alle actuele zaken en een aantal 

hoofdmotieven zoals activiteiten, themata, de ledenvergaderingen, de agenda, het prikbord.  Dit 

laatste wordt weinig gebruik. Omdat er veel onderlinge activiteiten zijn is het geringe gebruik van het 

prikbord niet alleen verklaarbaar maar ook een goed teken; de leden bereiken elkaar persoonlijk en 

hebben het prikbord daarvoor niet nodig. Nogmaals wordt benadrukt dat alles op de website 

openbaar is en dat daarom geen familienamen van de leden worden genoemd. 

 

2. De werkgroep voorzorg. 

De voorzorggroep bestaat uit: Joke, Marie-Louise, Jenneke, Bea en Aukje 

De voorzorggroep staat open voor een persoonlijk gesprek en kan helpen bij het vinden van een 

passend (zorg)advies en biedt een overzichtelijk document aan om te helpen bij het vinden van de 

juiste organisaties en instanties als u zorg nodig heeft. Via de website is het dossier te downloaden 

met het aanbod aan zorgaanbieders. De voorzorggroep is benieuwd om te horen van de leden of er 

goede of juist slechte ervaringen zijn met zorgaanbieders. Bij een slechte ervaring kan de 

voorzorggroep helpen met het zoeken naar een andere hulpaanbieder. 

Leden zelf kunnen elkaar ook hulp bieden.  Het is dan van belang om dat concreet te doen.  Laat het 

niet bij de vage vraag “kan ik iets voor je doen?” maar ga langs, breng iets mee, biedt aan om samen 

boodschappen te doen, help met dragen enz. 

De gemeente heeft budgetten voor bepaalde vormen van hulp. Omdat men dat veelal niet weet 

wordt er niet naar gevraagd. Als er op een vraag een afwijzing komt kan in twijfel worden getrokken 

of die afwijzing terecht is. Vraag daarom altijd naar een gemotiveerde afwijzing op schrift en om de 

procedure. Alleen zo kan een onterechte afwijzing worden gecorrigeerd. 

 

3.  De werkgroep wonen. 

Namens deze werkgroep geeft Marita H. een overzicht van de thans bestaande of in ontwikkeling 

zijnde woonvormen: 

- Het Amstelhuis, hoek Ceintuurbaan / Amsteldijk: woningen van 30 m2 tot 60 m2. 

- Uylenburg (Domus Magnus) aan de Lauriergracht, (huur). 

- Zorg aan de gracht (Domus Magnus) aan de Herengracht 410 – 412. Totaal 28 luxe 

appartementen. 

- Makroon (huur). -  Passeerderstraat 6 1016 XP Amsterdam Tel: 0900 1866  

www.amstelring.nl 

- Wonen in de Keizer, Spuistraat (koop). 

- Hof Prinsengracht (de voormalige Ziekenverpleging). Zeer luxe appartementen. 

- Singelgracht / Groenmarkt. Vanaf 2019. 40 appartementen. 

- Nieuwebouw Sint Jacob. Plantage Middenlaan, tegenover Artis. Vanaf eind 2019.  325 luxe 

huurwoningen. Parkeerkelder. 
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- Stad onderdak. PC Hoofthuis. Spuistraat / Singel. 

De leden wordt gevraagd elkaar te informeren. 

Enkele belangrijke adressen: 
Mantelzorgmakelaar Amsterdam. Veel praktische informatie. -  
WWW.mantelzorgmakelaaramsterdam.nl 
Particuliere zorg / bejaardenhuizen -   WWW.neveb.nl 
Makroon 55 plus appartementen-  Passeerderstraat 6 1016 XP Amsterdam Tel: 0900 1866  
www.amstelring.nl 
Tijdelijk verzorgd onderdak -  www.zorghotels.nl 
Lijst met waardering van zorginstellingen van Nederlands patiënten federatie NPCF – 
www.zorgkaartnederland.nl 
 

4. Bewonersgroep Grachten 9+ 

Carla H. geeft mede namens Jeroen vd H. een powerpointpresentie. Deze presentatie staat op de 

website van ons stadsdorp. 

Sluiting om 21.30 uur.  Hierna werd onder het genot van water en wijn nog een klein uur nagepraat. 

 

JO 11-02-2017 


