
 
 
 
 
Inhoudelijk jaarverslag 2018 Stadsdorp Gracht en Straatjes. 
 
In 2018 bestond het stadsdorp 5 jaar en dat eerste lustrum vierden we met leden en buurtgenoten.  
Het ledenaantal blijft gestaag groeien. Toch hebben ook dit jaar weer enkele leden het lidmaatschap 
van het stadsdorp beëindigd.  Een motivatie om lid te blijven is door deel te nemen aan activiteiten. 
Je moet het zelf doen en door elkaar beter te leren kennen steek je makkelijker een handje uit waar 
nodig. 
 
Het jaar werd afgesloten met 181 leden. Een effectieve groei van 11 leden ten opzichte van 2017.  
 
Tot ons verdriet zijn ook in 2018 leden ons ontvallen. Drie stadsdorpleden van het eerste uur. 
Namens het stadsdorp heeft het bestuur haar deelneming betuigd, maar ook hebben leden dat op 
persoonlijke titel gedaan. 
 
Stadsdorpers vinden elkaar tijdens het ruime aanbod aan ontmoetingen. Een rijk gevulde agenda met 
een grote diversiteit aan activiteiten; voor elk wat wils. Ook dit jaar zijn weer nieuwe activiteiten 
gestart. We benadrukken dat ook eenmalige initiatieven zeer welkom zijn. 
Het gaat erom dat we elkaar op een plezierige manier ontmoeten, waardoor men met elkaar 
vertrouwt raakt. 
 
De maandelijkse buurtborrel is vorig jaar gestart bij Café Van Puffelen, het eerste half jaar op 
donderdag en na de zomer op woensdag. De buurtborrel is een plek voor een eerste kennismaking 
met het stadsdorp.  
 
Dit jaar was er één zomerborrel in juni in de tuin van het Cromhouthuis. 
 
Nog steeds is de eettafel bij de Doffer twee keer per maand een gastvrije plek en het jaar werd 
afgesloten met een gezellig kerstdiner op 24 december. 
 
Op 16 december waren we weer te gast bij het Pulitzer voor de jaarlijkse kerstborrel. Een zeer 
geanimeerde bijeenkomst in de sfeervolle Saxenburg zaal en de middag werd opgeluisterd door een 
kerstoptreden van ons koor. Dit gaf een extra tintje aan de middag. 
 
In verband met sluiting van Café Walem is de koffieochtend in december verhuisd naar Herengracht, 
vlakbij, maar net anders. 
 
Op een warme zondagmiddag in juli bezochten veel leden tijdens de Open Tuinenmiddag 6 mooie en 
diverse tuinen van stadsdopers. Aansluitend was er een geanimeerde borrel in de tuin van Harmke. 

Met dank voor haar gastvrijheid en de hulp van allen die deze middag mogelijk maakten. 
 
Precies 5 jaar na de oprichting van ons Stadsdorp op 3 september vierden we het lustrum bij 
Museum Het Grachtenhuis. Voor deze middag konden leden ook een buurtgenoot uitnodigen om zo 
kennis te maken met het stadsdorp en te delen in de feestvreugde van onze bloeiende vereniging. 
Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van Museum Het Grachtenhuis, door 
een bijdrage van de Gemeente en door ons eigen lustrumbudget. Met dank aan het koor dat optrad 
met o.a. een lustrumlied. 
 



In het kader van ons lustrum werd gedurende het jaar door diverse clubjes bijzondere uitstapjes 
georganiseerd. Tijdens een mooie zomermiddag in de tuin van Distilleerderij t’ Nieuwe Diep 
trakteerde het Genever Genootschap de aanwezigen op een kruikje jenever voorzien van een mooi 
lustrumetiket. De kunst- en cultuurgroep bezocht het Huis met de Hoofden met een ontdekkingsreis 
naar het oude boek. In november werd op initiatief van het lunchtheater deelgenomen aan een 
sfeervolle theateravond in Huis Bartolotti. Ook was er een Cinefilm diner, met film in Cinecenter en 
een etentje in Café Morlang. Veel dank aan de stadsdorpers die deze initiatieven mogelijk hebben 
gemaakt en ook alle anderen die gedurende het hele jaar actief zijn binnen onze vereniging. 
 
Ook voor activiteiten, zoals tekenbijeenkomsten, tentoonstellingen van creatieve stadsdorpers, een 
boottocht, een vrijmarkt tijdens koningsdag en een reanimatiecursus was belangstelling. 
 
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 de ALV van 2018 werd het nieuw logo geïntroduceerd naar ontwerp van Jan L. Inmiddels is 
het beeldmerk een vertrouwd herkenningspunt van onze vereniging. 
 
Onze website wordt permanent aangevuld met nieuwe berichten, foto’s en verslagjes van 
bijeenkomsten. Het bijhouden daarvan is een bijna dagelijks terugkerende werkzaamheid.  
 
Tijdens een extra ALV op 7 november werd het voorstel van het bestuur om de Coöperatie van het 
stadsdorp te wijzigen in een vereniging met unanieme stemmen aangenomen. Daarmee zullen ook 
de taken voor de penningmeester vereenvoudigd worden. 
 
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 25 mei, 12 september en 27 november 2018. 
In mei werd landelijk ingevoerd de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook het stadsdorp 
neemt de bescherming van haar ledengegevens serieus en neemt passende maatregelen om deze te 
beschermen.  In het kader daarvan ondertekenen alle bestuursleden ook een integriteits- en 
geheimhoudingsverklaring. 
 
Het bestuur van 2018 bestaat uit de volgende personen: Debora van de Water (voorzitter) sinds 

2013, Huub Derk van der Staak (penningmeester) sinds 2014, Thijs Rottier (secretaris) sinds 2017. 

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

We sluiten 2018 af, een prachtig lustrumjaar, een groeiend aantal actieve leden en in vertrouwen 
met een nieuwe samenstelling van het bestuur in 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


