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 Algemene ledenvergadering van Stadsdorp Gracht en Straatjes  
i.v.m. publicatie op de website worden alleen voornamen genoemd  
 
Datum: Maandag 29 januari 2018  
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 218 b, aanvang 19.40 uur.  
Aantal aanwezige (bestuurs)leden: 43, afmeldingen:  6 
 
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.  
Na de korte ledenvergadering zal mevrouw Marcella Blok van het Stadsdorp VondelHelmers spreken 
over kenmerken van opeenvolgende generaties ingedeeld in tijdsperioden van 15 jaar. 
 
2. Ingekomen stukken:   
Er zijn meerdere Kerst- en Nieuwjaarswensen binnen gekomen, waarvoor het bestuur de leden 
hartelijk dankt.  Overige ingekomen stukken hebben betrekking op ons eerste lustrum en zullen bij 
het betreffende agendapunt aan de orde komen. 
 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 februari 2017 worden goedgekeurd.  
 
4. Bestuursverslag 2017:  
Voorzitter Debora vertelt dat 2017 werd afgesloten met 170 leden. Er zijn steeds meer activiteiten 

waarbij de leden het voortouw nemen. 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. Veel dank aan alle stadsdorpers die al deze initiatieven 

mogelijk hebben gemaakt en zo actief zijn binnen onze vereniging. 

Ook instellingen en ondernemers in de buurt hebben ons afgelopen jaar betrokken in activiteiten, 
zoals de ontvangst bij het Prins Bernhardfonds en de Literaire Salon bij het Ambassade hotel. Mokum 
boot stelde belangeloos 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. 
 

De website is aangepast aan de eisen ten aanzien van gebruik voor tablet en smartphone. De 

maandelijkse nieuwsbrief houdt leden op de hoogte van alle activiteiten.  

 

Het volledige inhoudelijke bestuursverslag 2017 is op de website bij het artikel ‘Verslag Algemene 

ledenvergadering 2018’ via een aparte link te downloaden. 

 
5. Financieel verslag 2016: 
De penningmeester nodigt de leden uit om vragen te stellen over de stukken die de leden per email 
hebben ontvangen.  Jan H. heeft vragen over de vennootschapsbelasting.  De penningmeester legt 
uit dat een coöperatieve vereniging op dit punt belastingplichtig is.  Ook als er geen bedrijfsmatige 
activiteiten zijn wordt een voorlopige aanslag opgelegd.  Dit wordt een jaar later teruggestort, terwijl 
ook dan weer een voorlopige aanslag wordt opgelegd. 
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Het financiële verslag over 2017 is op de website bij het artikel ‘Verslag Algemene ledenvergadering 
2018’ via een aparte link te downloaden. 
 
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. Als reserve kandidaat lid van de 
kascommissie blijft Cordelia B. aan. 
 
7. Bestuurswisseling 
De secretaris treedt tijdens zijn tweede termijn van drie jaar af.  Hij wordt in deze functie opgevolgd 
door bestuurslid Thijs R.  Voor tussentijds aftreden is gekozen om te voorkomen dat na afloop van de 
officiële termijn meerdere bestuursleden gelijktijdig aftreden.  Dat zou de bestuurlijke continuïteit te 
veel aantasten. 
De voorzitter memoreert de eerste contacten tussen de ons helaas ontvallen Yvonne van W. ,  
haarzelf en de aftredend secretaris. De secretaris wordt in de bloemetjes gezet en wordt bedankt 
voor bewezen diensten.  In zijn antwoord memoreert de secretaris dat hij destijds is toegetreden 
omdat het voor hem duidelijk was wie de voorzitter zou worden.  Vervolgens dankt hij de voorzitter 
en alle overige bestuursleden voor de buitengewoon prettige onderlinge samenwerking en de 
vanzelfsprekendheid waarmee een ieder zijn/haar taken vervulde. 
Zijn opvolger is inmiddels in het bezit van het secretarieel archief inclusief de notariële akten. 
 
8. Nieuwe ontwikkelingen 
 
a. De voorzitter benadrukt dat het bestuur van ons Stadsdorp geen zorgtaak heeft: 
 
De 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. 
 
b. Jeroen L. legt uit waarom ons prachtige oude logo wegens praktische redenen aan vervanging toe 
was.  Toen ons Stadsdorp-lid Jan L. hierover hoorde bood hij aan om een nieuw ontwerp te maken.  
Dat nieuwe ontwerp wordt getoond en valt bij de aanwezigen in goede aarde.  Hans B. vraagt het 
woord, omdat hij toch wil benadrukken dat hier een overleg is geweest tussen bestuur en een lid, 
terwijl de overige leden hiervan niet wisten.  Jeroen L. en de voorzitter repliceren dat voor de 
pragmatische weg is gekozen;  om praktische redenen was een ander ontwerp nodig en een 
ontwerper bood spontaan aan dat te maken. De vergadering gaat met deze gang van zaken akkoord. 
 
c. Bea en Bernadette hebben contact gehad met de locatiemanager Spuistraat van het OLVG.  Aan 
belangstellenden uit ons Stadsdorp wordt aangeboden uitleg te geven over de “OLVG-bezigheden” in 
de Spuistraat.  Ook wordt ons een EHBO / reanimatie / AED cursus aangeboden.  Per keer is plaats 
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voor 15 deelnemers aan deze cursus. Er zal hierover een artikel worden geplaatst op de website om 
te polsen of hier genoeg Stadsdorpers belangstelling voor hebben. 
 
9. Lustrum 
Marita doet verslag van de stand van zaken. Aan de leden wordt gevraagd om ideeën per e-mail op 
te sturen.  Ons Stadsdorp is opgericht op 2 september 2013.  Het eerste lustrum zal precies vijf jaar 
later plaatsvinden. 
 
10. Rondvraag 
Eén der leden komt in de rondvraag terug op het financieel jaarverslag.  Daarin is een pro memorie 
post opgenomen voor de website.  Zij adviseert het bestuur om, als er kosten moeten worden 
gemaakt voor de website, eerst intern binnen het Stadsdorp na te gaan of er hulp kan worden 
geboden alvorens betaalde krachten in te huren. De voorzitter repliceert dat ons Stadsdorp lid 
Jeroen L. levert.  Dat heeft hij altijd al gedaan voor onze website en recent heeft hij het nieuwe logo 
ingepast in de website waarbij ook de kleurstelling van de website door hem is aangepast aan de 
kleur van het nieuwe logo. 
 
11.  Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
Na de officiële ledenvergadering geeft mevrouw Marcella Blok een voordracht over generatie 
verschillen.  De kwestie is of er behoefte bestaat aan de komst van jeugdiger leden en zo hoe die dan 
geworven zouden kunnen worden.  Daarvoor is het van belang iets meer te weten over generaties en 
over de sequentie daarvan.  Hierover is onder meer gepubliceerd door dr A. Bontekoning (zie 

www.aartbontekoning.com). 
Enkele resultaten van dit sociologisch onderzoek worden belicht.  Generaties volgen elkaar snel op 
en kunnen worden ingedeeld in perioden van vijftien jaar: 

- 1925 – 1940 stille generatie 
- 1940 – 1955 protestgeneratie 
- 1955 – 1970 verbindende generatie  X 
- 1970 – 1985 pragmatische generatie 
- 1985 -  2000 generatie  Y,  of de millennials   

Elke generatie verkeert in een andere levensfase maar elke generatie toont ook generatie-eigen 
hoofdkenmerken.  Deze hoofdkenmerken moet men kennen als men mensen uit een bepaalde 
generatie benadert.  De hoofdkenmerken worden globaal besproken en verwezen wordt naar de 
eerder genoemde publicatie. 
 
Na de voordracht volgde een korte discussie waarna werd overgegaan tot het informele deel van de 
bijeenkomst met water, wijn en zoutjes. 
 
 
 
 

JO 30-01-2018 
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