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 Algemene ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes  
i.v.m. publicatie op de website worden alleen voornamen genoemd  
 

Datum: Maandag 28 januari 2019  
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 b, aanvang 19.30 uur.  
Aantal aanwezige (bestuurs)leden: 46, afmeldingen:  10 
 
1. Opening door de voorzitter om 19.30 uur.  
De leden krijgen de gelegenheid om op- of aanmerkingen te maken op de agenda. Daarvan 
wordt geen gebruik gemaakt.  
Na het formele gedeelte van de ledenvergadering zal Jeroen met de leden een gesprek 
organiseren over ‘Je geluk vinden’. 
 
2. Ingekomen stukken. 
Er zijn meerdere Kerst- en Nieuwjaarswensen binnen gekomen, waarvoor het bestuur de 
leden hartelijk dankt.   
Van enkele afwezige leden heeft het bestuur een sympathieke mail ontvangen, waarin zij 
een leuke vergadering toewensen.  
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 januari 2018. 
 Deze worden goedgekeurd.  
 
4. Bestuursverslag 2018 
In 2018 bestond het Stadsdorp 5 jaar en dat eerste lustrum werd met leden en buurtgenoten 

gevierd.   

Het ledenaantal blijft gestaag groeien en het jaar werd met 181 leden afgesloten: een 

effectieve groei van 11 leden ten opzichte van 2017.  Het deelnemen aan activiteiten is een 

sterke motivatie om lid te worden/blijven. Debora onderstreept “Je moet het zelf doen en 

door elkaar beter te leren kennen steek je makkelijker een handje uit waar nodig”. 

Enkele leden hebben dit jaar weer het lidmaatschap van het stadsdorp beëindigd. Drie 

stadsdorpsleden van het eerste uur zijn in 2018 helaas overleden en namens het Stadsdorp 

heeft het bestuur haar deelneming betuigd. 

Door een rijk gevulde agenda met een grote diversiteit aan activiteiten (voor elk wat wils) 

ontmoeten stadsdorpers elkaar op een plezierige manier, raken vertrouwd met elkaar en 

vinden elkaar. Bovendien zijn er steeds meer activiteiten waarbij de leden het voortouw 

nemen.  

 

Precies 5 jaar na de oprichting van het Stadsdorp, op 3 september, werd het lustrum bij 

Museum Het Grachtenhuis gevierd. Voor dit evenement konden de leden ook een 

buurtgenoot uitnodigen om zo kennis te maken met het stadsdorp en te delen in de 



2 
 

feestvreugde van de bloeiende vereniging. De organisatie van deze middag werd mede 

mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van Museum Het Grachtenhuis, door een bijdrage van 

de Gemeente en door een eigen lustrumbudget. Het koor trad op en oefende gelijk daarna 

voor het kerstoptreden in december bij Pulitzer. 

In het kader van het lustrum werd gedurende het jaar door diverse clubjes bijzondere 
uitstapjes georganiseerd. Veel dank aan de stadsdorpers die deze initiatieven mogelijk 
hebben gemaakt en ook aan alle anderen die actief zijn binnen onze vereniging. 
In het voorjaar was er een drukbezochte thema-avond over Stad in Balans en de 
Gemeenteraadsverkiezingen met Stephen Hodes in de Glazen zaal van de OLV-kerk. 
Tijdens een extra ALV op 7 november werd met unanieme stemmen het voorstel van het 
bestuur aangenomen om de Coöperatie van het Stadsdorp te wijzigen in een Vereniging. 
Daarmee zullen ook de taken voor de penningmeester vereenvoudigd worden. 
 
5. Financieel verslag 2018. 
De penningmeester nodigt de leden uit om vragen te stellen over de financiële stukken die 
de leden per email hebben ontvangen.   
In 2018  zijn de inkomsten gegroeid. Echter als gevolg van de omzetting van coöperatie naar 
vereniging en de lustrum activiteiten overtroffen de uitgaven de inkomsten. Door het tekort 
in 2018 zijn de reserves geslonken tot een niveau van ca. € 4000 ultimo december 2018, 
hetgeen in lijn is met het financiële beleid van het bestuur om een reserve van ca.€ 3000- € 
4000 aan te houden. 
Het aantal leden in januari is inmiddels gegroeid tot 189. 
De leden keuren het financieel verslag 2018 goed. 
 
6. Kascommissie. 
Mede namens Gonny en Cordelia voert Monique het woord. De Kascommissie heeft de 
ontvangsten en uitgaven beoordeeld, steekproefsgewijs zijn de bankafschriften 
gecontroleerd en alles akkoord bevonden. De Kascommissie stelt voor om het bestuur te 
dechargeren, hetgeen de leden bij acclamatie doen. 
Monique P. wenst haar taak binnen de Kascommissie vanwege haar werkzaamheden voor 
de website en nieuwsbrief van het Stadsdorp neer te leggen. Zij wordt opgevolgd door 
Cordelia, voormalig reservelid. De kascommissie 2019 bestaat aldus uit Gonny en Cornelia. 
Als reserve kandidaat lid van de kascommissie wordt Joke benoemd. 
 
7. Begroting 2019. 
De begrote inkomsten en uitgaven 2019 zijn in balans, het saldo is nihil. De penningmeester 
stelt voor om de contributie voor 2019 te handhaven op € 25 per persoon, hetgeen de ALV 
accordeert.  
 
8. Bestuurswisseling 
Het bestuur van 2018 bestaat uit de volgende personen: Debora van de Water (voorzitter) 
sinds 2013, Huub Derk (penningmeester) sinds 2014, Thijs (secretaris) sinds 2017. Karin sinds 
2014 en Marita sinds 2016 zijn de overige bestuursleden. 
Er is een tijd van komen en van gaan. Dit jaar zullen er maar liefst 3 bestuursleden aftreden, 
waaronder de voorzitter. Twee leden, Vera en Resy, treden tot het bestuur toe  en stellen 
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zich vervolgens kort voor: allebei als enthousiaste leden van het Stadsdorp willen graag een 
steentje bijdragen aan de organisatie van de vereniging.  
Voorgesteld wordt om de bestuurstaken als volgt in te vullen: 
Marita – voorzitter, Thijs – penningmeester, Vera – secretaris en Resy – gewoon lid. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de website en het verzorgen van de 
nieuwsbrief heeft Monique P van Karin met verve overgenomen. Op haar eigen verzoek 
maakt zij geen deel uit van het bestuur. 
 

De leden  gaan akkoord met de benoeming van het nieuwe bestuur. 
 
Debora bedankt de penningmeester Huub Derk voor de geleverde bijdrage aan de 
vormgeving van het Stadsdorp, in het bijzonder aan het nauwgezet bijhouden van de leden - 
en de financiële administratie en het bewaken van de balans tussen inkomsten en uitgaven.  
 
Karin wordt door Debora bedankt voor het vele werk dat zij voor het Stadsdorp heeft 
verricht, vooral het mede initiëren en organiseren van bijeenkomsten en het opzetten van 
de nieuwsbrief en de website.  
 
Ook Henriette wordt in de bloementjes gezet voor haar bijdrage aan de organisatie van 

vergaderingen en niet te vergeten het versturen van een kaartje bij een bijzondere 

gebeurtenis van een stadsdorper. 

Tot slot wordt afscheid genomen van de voorzitter Debora.  Marita belicht een aantal 

punten en uitspraken die zo typerend waren voor het door Debora gevoerde beleid in de 

afgelopen jaren: 

• “Ik doe het niet alleen! We doen het met z’n allen” 

• Iedereen kent Debora, maar zij kent ook iedereen van ons Stadsdorp. 

• Zij is natuurlijk echt sociaal en geïnteresseerd in mensen. 

• “Oh, dat kan wel bij mij thuis”. 

• Op “Wat doe je toch veel!” was haar antwoord “Maar ik vind het ook leuk!” 

• Zij is besluitvaardig en duidelijk. 

• Zij was bewaker van onze grenzen, letterlijk en figuurlijk. 

Namens alle leden wordt Debora heel hartelijk bedankt voor haar immense bijdrage in de 

afgelopen jaren aan de ontwikkeling van het Stadsdorp Gracht en Straatjes.  

9. Rondvraag. 
Guus komt met de mededeling dat de eettafel in de Doffer voortaan op de 2e en 4e dinsdag 
van de maand plaats vindt. 
 
Een nieuw lid vraagt zich af of het niet mogelijk is om aanspraak te maken op meer subsidie 
dan die voor het lustrum is verkregen. Debora licht toe dat met de start van Stadsdorp  
subsidie is ontvangen. Daarnaast moet een vereniging in staat zijn om zelf inkomsten te 
genereren. Dit wordt gedaan via leden contributie, die laag is gehouden om overtollige 
kasgelden te voorkomen, terwijl de diverse activiteiten gefinancierd kunnen worden.   
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10. ‘ Je geluk vinden’ 
Het informele gedeelte is in handen van Jeroen met een gesprek over  ‘Je geluk vinden’. 
Jeroen geeft een korte inleiding: de keuze tussen een loterij winnen of in een rolstoel 
belanden is niet zo moeilijk. Maar het enorme verschil in je geluksgevoel is slechts van korte 
duur. De wetenschap leert ons dat je na 3 maanden weer terug bij af bent.  
 
Zo ook dat 50% van ons geluksgevoel genetisch bepaald wordt en 10% door een negatieve 
omstandigheid zoals absolute onveiligheid en armoede.  
De overige 40% wordt bepaald door ons gedrag. En dat in een tijd dat veel individuen 
'gegijzeld' worden door een geluksideaal waar je je best voor moet doen, anders ben je niet 
geslaagd. Freud, die al wist dat mensen geen talent voor geluk hebben, had hij het liever 
over ‘minder ellende’.  
Het is voor de meeste van ons dus 'gewoon' dat je niet automatisch een gelukkig mens bent 
of kunt worden. Maar wat kun je samen met anderen doen om je eigen staat van geluk te 
veranderen? 
 
Na deze inleiding vraagt Jeroen dat de zaal in vijf groepen verdeeld wordt; elke groep krijgt een 
vraag over geluk, waarover van gedachten gewisseld kan worden. Na ca. een kwartier 
presenteert iedere groep de diverse antwoorden op de gestelde vraag. 
 
 
De bijeenkomst wordt onder het genot van een drankje en een hapje afgesloten. 
 


