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1. Inleiding 

Het jaar 2018 was een jubileumjaar: we vierden ons 1
e 

lustrum! Dat deden we met feestelijke 

activiteiten in buurthuis De Witte Boei, voorafgegaan door een leuke rondvaart. Een mijlpaal, waaruit 

wij weer inspiratie hebben geput voor het hele jaar 2018. 

We blijven zo gestaag werken aan een steeds hechter wordende vereniging die in de buurt een vaste 

plaats heeft verworven. Stadsdorp Centrum Oost heeft zich ontwikkeld tot een stadsdorp met een 

vaste kern van mensen die elkaar regelmatig zien in verschillende verbanden. Daarnaast is er een 

grotere groep omheen, die incidenteel van zich laten horen, lid zijn uit hoofde van een ‘verzekering’ 

voor de toekomst, dan wel bewust de rol van donateur/ supporter hebben gekozen. 

Het ledental in 2018 is, net als in voorafgaande jaren, weer licht gegroeid. 

De opkomst op themabijeenkomsten in 2018 was goed tot heel goed. Eik en Linde paste soms maar 

net. Café Eik en Linde, dat we overigens aan het eind van 2018 met weemoed en dankzegging 

hebben verlaten. 

Het was verder een rustig jaar, waarin wij hebben geprobeerd ook meer individuele hulp te bieden 

aan leden en andere buurtbewoners middels het spillenproject. Dit (oorspronkelijk tijdelijke) project 

groeide vanonder de vleugels van het Stasdorp op tot zelfstandigheid. De doelgroep is breder dan 

alleen de leden van Stadsdorp. Helaas zag het project voor zichzelf daarom meer kans van slagen als 

zelfstandige organisatie in 1018.  

2. Themabijeenkomsten en andere activiteiten 

Maandelijkse bijeenkomsten in 2018 

Overzicht van de activiteiten op de 1e zaterdag van de maand in 

“Eik en linde”: 

3 januari; kerstcircus met stadsdorp leden en andere 

genodigden;  

6 januari: 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Mededelingen van deze zaterdagmiddag: we hebben stil gestaan 
bij het overlijden van 3 stadsdorpers.. Tevens hebben we Els 
Wenselaar uitdrukkelijk bedankt met bloemen voor haar inzet via 
het spillenproject om het winterkerstcircus mogelijk te maken. 
We hieven het glas op een mooi 2018 en leggen de lat hoog met 
meer bewegen, meer muziek en meer onderlinge aanspraak. We 
gaan eigen initiatief en ideeën van de leden stimuleren. 

 

3 februari; Onze maandelijkse bijeenkomst was deze keer zeer druk bezocht en gezellig. Paul 
Verberne en Ester Wouthuysen gaven een lezing over de geschiedenis en architectuur van de 
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Plantagebuurt. Ademloos is geluisterd naar hoe de buurt zich ontwikkelde als wijk voor moestuinen 
en vermaak naar steeds meer bebouwing met joodskarakter maar met behoud van het groen.  

4 maart; een korte tussenstand voor wat betreft de websitevernieuwingen in afgelopen half jaar en 
de film "De Dappere Patiënt: Als wat je wil en kan minder vanzelfsprekend wordt", met na afloop de 
mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie met Margrit Deben en Annet Haak 

7 april; Een uitgebreid voorproefje door Wim Pelt over zijn 
boek over het leven van Maup Caransa. Die toch een grote 
nalatenschap lijkt te hebben in onze buurt.  

5 mei; Vrijheidsmaaltijd in museumwerf ‘t kromhout, 
fantastische opkomst en weer fantastisch georganiseerd. Ons 
Stadsdorp was 1 van de sponsoren. 

2 juni; onze jaarvergadering, waarbij we de privacy notitie en 
het gezinslidmaatschap hebben besproken. Daarnaast het 
jaarverslag 2017, financieel verslag, begroting 2018. Joke is voorgesteld als nieuwe penningmeester. 

Morgen, 3 juni vieren we ons lustrum. 7 juli is de laatste 
bijeenkomst voor de vakantie en eerste week september 
komen we weer bij elkaar.  

2 juni; Lustrum in Witte Boei; met een rondvaart door de 

buurt, zang van stadsdorp lid, het koor en afvaardiging van het 

ouderen songfestival. Ook de taartbakwedstrijd was een groot 

succes. t spillenproject bood de Witte Boei twee bankjes aan. 

7 juli; op zaterdag 7 juli hebben we tijdens de maandelijkse 

bijeenkomst van Stadsdorp Centrum Oost in Eik en Linde 

geluisterd naar het boeiende verhaal van ervaringsdeskundige Sjef 

van Bommel over het leven met zijn partner met dementie.  

augustus; zomervakantie 

1 september; Vandaag 
tijdens onze maandelijkse 
bijeenkomst hebben we 
aandacht gehad voor nieuw aanwezige leden. En tevens 
hebben we stilgestaan bij het ons ontvallen van Mary 
Verberne. Geert Timmermans, de stadsecoloog, heeft bevlogen 
gesproken over de ecologische visie en structuur in de stad. 
Hoe maken we de stad dier- en insectvriendelijker en groener 
aangezien dit een positief effect 
heeft op het klimaat in de stad.  

6 Oktober: Ronald Schaap heeft ons een informatieve lezing gegeven 
over duurzaamheid. We moeten ons realiseren dat we met kleine 
stapjes ook impact kunnen hebben door verstandige keuzes te maken.  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.stadsdorpcentrumoost.nl/?fbclid%3DIwAR3ZQG3JrGS7Q50ssVSzJznr_vfDLLNosr_YEJAJ0WP6D6-xRlQTY4izk14&h=AT3yzPD1jwcKZkoP1Dhf1pnSfrgHLzPd4ljbyJNjK59gAZ5nYB8y2F3UwW0LmiACRsTzTwANucjSlNrmQjodfMo8sQQ4K0zAx7OPS57MxnS83-AIlG1tZXTpCpIrwH39xcrPy7kBbkrBV3dIdNOpn22DPY1ZjQ8K_oBm2OGlLguCmFjRkRu7KczjGQ9RS4y9e5cZJ7dSae6zy0tZs73qd65vX9p9N3j1r6xPJzfyWqHH3swOjbcDOmrfB7Ehxd9HXJ6WiiZL3kdbVoyXwXVdhMYkcetiOqXqMkfHJh8us26fE2yX9petLZDF57PH4nDp80LwKWrIrX6orxlOOLRSbsQju5uN5KXw01B9VH4CCZac70j-XRFR_rBtj6slgJXVnTqqx_MBqKEgvpYiV-CsoZO16vpb8aHDOM5qsnY5-LkJHbcYUSyFQyil0YxXhoFRaVCg-I9AqKI4tfatNpcv_hTD1tdXN5IsPhBTpBhz0Mbl8qwNp8phgKSxgxFCZViv_swfDFoRHEhBBP2vLe_jG0HifVfpvk6cdFZP7Bne1UISoc2LwnEHPvP4L4V9peTmHauhRB30hK8DUl5e5AyqDuziFIUXhRljVWi1DnbmUsrOPSsFloEglBh-wdEJeXMiOhtF6itk6AIgNQ
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3 November; Annegreet van Bergen heeft uitleg gegeven over haar nieuwe 
boek: “Het goede leven” dat een aanvulling is op haar boek: “De gouden 
jaren”. Winnaar van het boek is Tineke Koopman, zij heeft gestemd op de 
winnende naam voor ons koor: “Stadsdorpkoor 10acht10”.  

1 December; Vandaag onze laatste bijeenkomst in Eik&Linde. We hebben 
Paul, Casper en ook uitdrukkelijk Mary nogmaals bedankt voor hun 
fantastische gastvrijheid al die jaren! Ook hebben we geluisterd naar een 
lezing met muziek over de jonge Beethoven door Hans van Den Boom. We 
hebben het jaar afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

Andere activiteiten 

Naast de themabijeenkomsten hebben er ook diverse andere activiteiten plaatsgevonden,  

waaronder: 

• juli; buurtfeest 1018 in Wertheimpark. 

• De maandelijkse etentjes in het Occo hofje bereid door kok Edwin Wessels, met hulp van 

Joke en Angelie en de etentjes bij Annet Haak thuis. 

• Het Spillenproject. We hadden in 2018 twee personen in dienst, die mensen bezochten (zie 

ook het desbetreffende hoofdstuk). 

• De activiteiten van de buurtcontactpersonen (zie ook het desbetreffende hoofdstuk). 

• Een nieuwe internetcursus bij de SOOP voor stadsdorpleden , m.n. over IPadgebruik. 

• Ons Stadsdorpkoor. 

• De wandelingen 

3. Website, ICT ontwikkelingen en privacy 

Aanpassingen website en organisatie 

We hebben een mooie, maar wel betrekkelijk complexe website die niet alleen berichten moet 

weergeven, maar waaraan ook de database is gekoppeld met daarin ledeninformatie, nieuws 

agendapunten, vraag en aanbod etc.. Vanuit de database worden direct nieuwbrieven verstuurd en 

e-mails. De automatisering achter de “voorkant” van site levert veel efficiencyvoordelen, maar voor 
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de enkele medewerkers zorgt het nog steeds voor veel werk om actuele nieuwsbrieven te maken en 

om de site actueel te houden. Het raakt de kern van onze vereniging: onderlinge communicatie. We 

hadden voor 2018 betrekkelijk weinig geïnvesteerd (geld en tijd) in het onderhoud van de website. 

Ook de organisatie was nog niet helemaal op orde. Dat zorgde voor problemen voor gebruikers.  In 

2018 en 2019 is hard gewerkt aan verbeteringen.  

Organisatorische verbetering 

We hebben zakelijke en goede praktische afspraken gemaakt met de websitebouwers (met een 

digitale rapportagestructuur voor bugs en wensen). De site is voor het redactiewerk verbeterd. Nu is 

het tijd voor ons voornemen om een hechte redactie op te zetten. Het huidige team van 2 willen we 

graag uitbreiden met wat lokale redactieleden in het veld (interviews, buurtnieuws, etc.), bijhouden 

van nieuws op thema’s en wat beeldredacteuren (foto’s, filmpjes).  

Samenwerking 

De eerste stap is gezet om binnen onze territorium te gaan samenwerken om de website voldoende 

kwaliteit te laten behouden. Met Buurtorganisatie 1018 en anderen proberen we nauwer samen te 

werken op redactioneel gebied (mooie lokale berichten en beeldmateriaal). Dat blijkt niet makkelijk, 

ook zij hebben dezelfde problemen. 

Veiligheid en actualiteit 

De site is ook veiliger geworden (start met meer inlog beveiliging en het bekende ‘slotje’ voor de 

browserbalk), er is een helpfunctie op iedere pagina waardoor we heel snel kunnen inspelen op 

problemen. De site blijft nu ook actueel (voor de redactie is veel info geautomatiseerd zodat het 

bijhouden minder werk vergt en oude informatie verdwijnt nu automatisch) en duidelijker: een 

aparte plek voor eigen Stadsdorpnieuws en de buurtcontactpersonen kunnen zelf nieuwsberichten 

maken zodat zij meer bekendheid kunnen geven aan de activiteiten in hun buurten. Wij hopen dat 

steeds meer buurtcontactpersonen van deze optie gebruik gaan maken! 

Aandacht voor activiteiten en diensten 

Activiteiten en diensten worden belangrijker voor het Stadsdorp. Deze hebben nu eigen pagina’s 

gekregen met een eigen tab voor onze organisatie en diensten en voor activiteiten (bijv. koor, 

wandelen, computer en tabletcursussen). De initiatiefnemers kunnen daar informatie voor 

aandragen. 

Privacy en de AVG 

De privacyregels van de overheid zijn eind mei 2018 veranderd (AVG). Wij hebben daarop goed 

geanticipeerd om de website en onze database daarop aan te passen. Eigenlijk moeten we onze hele 

werkwijze aanpassen omdat we in een vereniging als de onze veel contacten onderhouden met 

elkaar. Het gebruik van persoonsgegevens is daardoor wijdverbreid. De overheid vraagt ons daar 

zorgvuldig mee om te gaan.  

Het overheidsbeleid vergt een aardige investering van het Stadsdorp: de overheid schroeft de eisen 

op. Terecht, want wij willen allemaal dat onze persoonsgegevens veilig blijven. De technische 

toegangsstappen voor leden moeten toenemen (2-staps), leden moeten toestemming geven met een 

bevestigingslink en we moeten bijvoorbeeld kunnen gaan verantwoorden dat alleen leden gebruik 
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maken van de informatie op de website. We moeten ons beleid op dit punt helder communiceren. 

Daarom is er een privacypagina gemaakt op de website.  

Periodieke technische update 

De basistechniek van onze website is verouderd. Helaas veroudert deze techniek zo snel dat het 

nodig is om iedere 5 jaar over te stappen op nieuwe technieken. We zijn daar druk mee bezig en 

hebben nu enkele aanbieders geselecteerd om een offerte te maken. We hopen in het najaar 

voorstellen te hebben ontwikkeld voor een nieuwe website.  

4. Buurtcontactpersonen en Spillen 

Diversiteit viert hoogtij 

De contactpersonen verzorgen het contact tussen de leden in hun buurt. Ze komen regelmatig bijeen 
om te overleggen hoe zij hun activiteiten beter kunnen uitvoeren. Er zijn door buurtcontactpersonen 
op veel plekken (al dan niet vaste) activiteiten ontwikkeld, waardoor het stadsdorp haar functie goed 
kan waarmaken: mensen dichterbij elkaar brengen. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om 
zinvolle contacten op te (blijven) bouwen in een fase van het leven waarin deze vaak afnemen. De 
veelheid aan activiteiten die er waren, betroffen koffiebijeenkomsten, uitjes, borrels bij Daan en 
Daan en in de Amstelhoeck, vrijdagmiddagborrel bij de Soop, wandelingen- binnen en buiten de stad 
o.l.v. verschillende personen, film- en gymnastiekclub. Een koor en een vaste eettafel. Deze 
activiteiten worden heel goed bezocht. Er is dus een ruime keuze aan activiteiten ontstaan; hetgeen 
betekent dat veel leden zich inzetten om anderen te ontmoeten. Wij zijn daar blij mee. 
 

Initiatiefnemers voor activiteiten 

Een belangrijk streven is dat er naast de buurten ook activiteiten zijn die voor iedereen open staan en 

die wervend zijn voor het stadsdorp. De coördinatie en zichtbaarheid van deze activiteiten is 

essentieel. Dat gebeurt nu al voor het wandelen, filmbezoek en zingen. We hopen dat er in de 

toekomst meer van dergelijke activiteiten bijkomen! 

Ondersteuning en coaching 

Als het nodig is en leden erom vragen dan is het beleid om buurtcontactpersonen en coördinatoren 

van activiteiten op  door hen gewenste  punten te ondersteunen. We weten dat de rol van 

buurtcontactpersoon heel verschillend kan worden ingevuld. Buurtcontactpersonen zijn actieve 

buurtbewoners en geen (zorg-) vrijwilligers! Daarom zijn er spillen gekomen waarnaar kan worden 

doorverwezen. Verder zoeken we op individuele basis naar aanvullende nieuwe rollen voor taken en 

verantwoordelijkheden voor degenen die met voorstellen komen. In 2019 gaan we daarmee aan de 

slag. 

Vacatures 

Er staan voor actieve leden nog voldoende mogelijkheden open om als buurtcontactpersoon of als 

initiatiefnemer van activiteiten actief te worden. Dat laatste is nieuw: ook de initiatiefnemers van 

activiteiten rekenen we graag bij het team van contactpersonen.  

Spillenproject 

De Kenniskring Zorg van de gezamenlijke Stadsdorpen was de basis voor het opzetten van het 

spillenproject. Ouderen komen er niet altijd zonder hulp uit om de juiste vormen van dienstverlening 
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en zorg te kunnen kiezen. Ook zijn ze soms eenzaam en heel vaak hebben die problemen met elkaar 

te maken. Ons stadsdorp heeft zich ingezet om de Spillen aan het werk te zetten, want ons doel is 

immers het bevorderen van de sociale cohesie, om nabuurschap en burenhulp op een natuurlijke 

wijze te kunnen laten ontstaan. In het kader van het eenzaamheidsbeleid is in 2017 een pilot 

gehouden. Het spillenproject wilde echter na dat jaar zelfstandig verder en we hebben eind 2018 na 

een interne evaluatie afscheid genomen. Hoewel voor de vereniging de spillen niet langer een 

uithangbord zijn, betekent het voor onze leden gelukkig wel dat zij met bepaalde problemen nog 

steeds terecht kunnen bij een spil in 1018.  

5. Bestuur en samenwerking met derden 

Wisselingen in het bestuur 

Het bestuur heeft in 2018 weer enige wisseling gekend. Joke Baaij is Jan Beelen op de 

jaarvergadering 2018 als penningmeester opgevolgd. Paul Verberne en Els Wenselaar hebben ons 

in het najaar verlaten. Dit jaar hebben wij in Jos Siemerink een nieuw bestuurslid gevonden. 

Gerard van der Wel is het hele jaar wnd. Voorzitter gebleven, zoals ook Ada Wildekamp haar 

secretariaat en Jocelyn Daris haar lidmaatschap hebben gecontinueerd.  

Wij willen meer, maar hebben daar meer mensen voor nodig. We zoeken dus nog steeds een nieuwe 

voorzitter. We vragen dan ook iedereen om uit te zien naar geschikte leden of sympathisanten die 

hier tijd in zouden willen steken. Daarnaast is extra bestuurskracht zeer welkom. 

Activiteiten van het bestuur 

Het bestuur komt maandelijks bijeen voor de bestuursvergaderingen. Daarbij bespreken we de 
interne werkzaamheden zoals het voorbereiden van de bijeenkomsten, de contacten met de leden 
etc. Ook komen de externe contacten aan bod. We proberen altijd een bestuurslid af te vaardigen 
om ons stadsdorp zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en onze belangen veilig te stellen. 

De bijzondere activiteiten van het bestuur betroffen in 2018 voornamelijk, het lustrum, het afscheid 

van het spillenproject en het nieuw project: stadsdorpkoor 10acht10 waarvoor door Ada ook een 

doordacht bedrijfsplan werd gemaakt met financiering en al. 

Samenwerking 

Als stadsdorp kunnen en willen we het niet alleen doen. Daarvoor is de omgeving te complex en is 

het voorkomen van dubbellingen te belangrijk. Belangrijke externe contacten voor het bestuur zijn 

het platform van Amsterdamse stadsdorpen, de Soop, de ouderen Advies raad Centrum, de 

Kenniskring  Zorgen Wonen van de stadsdorpen, de wijktafel, Dock, Centram en het stadsdeel 

Amsterdam Centrum. Ook onderhouden we contacten met de vrienden van de Plantage en de 

Plantage Weesperbuurt vereninging.  

De samenwerking met de buurtorganisaties 1018 breidt zich nog steeds uit. We nemen nog steeds 

deel aan de Wijktafel, georganiseerd door de gemeente. We werkten incidenteel, maar ook 

structureel samen met de welzijnsorganisatie Dock, het maatschappelijk werk Centram en de 

Wijkzorg in het Spillenproject.  

Uiteraard hebben we overleggen met de Ouderen Adviesraad van stadsdeel Centrum, de 

Buurtorganisatie 1018 en de SOOP voortgezet. We zijn ook nog steeds bezig met de zoektocht naar 



Jaarverslag Stadsdorp Centrum Oost 2018 – versie 1.3 – d.d. 28 mei 2019 
 

9 
 
 

vaste huisvesting in het nieuwe St. Jacob ( maar de opening van het nieuwe complex duurt nog wel 

een jaar of vier).  

Samen met andere stadsdorpen zijn we actief deelnemer van de Kenniskring Wonen en Zorg, waarin 

de gezamenlijke initiatieven ondernemen richting stadsdeel en gemeente, zoals bv een brief aan 

B&W over gebrek aan ontmoetingsvoorzieningen in de buurt, of deelname aan werkgroepen met de 

gemeenteorganisatie van AFC (oudervriendelijke stad). Ook ontstaan daar eigen projectinitiatieven 

zoals dat van Digitale Persoonsgebonden gezondheidsomgeving op de tablet (PGO). 

6. Ledenwerving en activering 

Er was dit jaar weinig tijd over om traditionele ledenwerving te organiseren (met folders, brochures 

of advertenties). We denken ook dat we nieuwe manieren van PR nodig hebben om daadwerkelijk 

meer buurtbewoners aan te kunnen spreken. Dit is een belangrijk onderdeel van het maken van de 

Toekomstvisie (zie hoofdstuk 8).  

We denken bijvoorbeeld dat de diversiteit steeds meer toeneemt en dat aansprekende diverse 

activiteiten een sterk middel zijn voor het laten groeien van onze vereniging. Beter dan bijvoorbeeld 

het verspreiden van brochures. We moeten ook in de praktijk testen wat werkt en wat niet. Een 

eenmalige activiteit als het incidenteel en op basis van een uitnodigingsbrief bezoeken van 80-

plussers bleek bijvoorbeeld geen wervend effect te hebben. Mogelijk dat een andere werkwijze wel 

effect zal hebben. 

We waren zoals iedere jaar wel aanwezig op het buurtfestival in het Wertheimpark, waar vele leden 

ons hielpen met flyeren en het verkopen van taart. We hebben daarvoor mooie foto’s beschikbaar en 

een banner. Het laat zien wie we zijn en waarvoor we staan, het is hopelijk een indirect wervende 

activiteit. 

Met het organiseren van activiteiten zoals het stadsdorpkoor proberen wij ook de belangstelling voor 

ons Stadsdorp te vergroten. Daarbij is het de bedoeling dat zingende niet-leden doorstromen naar de 

ledenlijst. 

Het ledenaantal is licht gegroeid van ca. 172 eind 2017 naar ca. 177 eind 2018 (+5). Er zijn 26 leden 

bijgekomen en 21 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. We hebben eind 2018 de 

ledenadministratie geactualiseerd, er zijn toen relatief veel leden van de lijst ‘afgevallen’. De 

doelstelling van 200 leden dit jaar is nog niet gehaald. Voor 2019 handhaven wij deze doelstelling.  

7. Financiën 

We zijn ook dit jaar goed uitgekomen met onze financiën die wij uit de contributie van leden 

ontvangen. De jaarrekening is dit jaar opgesteld door onze penningmeester, Joke Baaij. Zij heeft al 

vroeg in het jaar haar werk nauwgezet opgepakt. Ook de ledenadministratie is door Joke nu goed 

geordend en overzichtelijk geworden. 

Een aspect lichten we eruit: dit jaar is erg hard gewerkt om het koor van voldoende subsidie te 

voorzien. Er zijn subsidiegevers aangeschreven en subsidie verkregen. Ook is meegedaan aan een 

fondsenwervingsactie via ING. De daarmee binnengehaalde prijs van 2000 euro biedt ons een basis 

om een fonds voor het koor op te zetten. Immers, de huidige subsidies zijn veelal eenmalig. 
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8. Tot slot 

Toekomstvisie 

We hopen in 2019 onze stabiele positie te handhaven en nog verder te verbeteren. Het bestuur heeft 

zich daarom in april gebogen over de vraag hoe we ons stadsdorp nog hechter kunnen maken en 

meer leden en buurtbewoners kunnen activeren. Wij zullen daar na de zomervakantie aan de leden 

een presentatie over geven. 

Moderniseren van de faciliteiten: website en nieuwsbrief 

Wij hebben, zoals u hopelijk gemerkt heeft, veel verbeterd aan onze stadsdorp website.  Dat was ook 

hard nodig, omdat de website voor onze vereniging een belangrijk communicatiekanaal is. Wij 

voldoen inmiddels ook aan de privacywetgeving die eind mei 2018 is ingegaan.  

De websiteontwikkeling staat niet stil, omdat de technologie snel verandert. Omdat wij ook bij willen 

blijven met onze site reserveren we geld voor een moderne website. Daarmee kunnen we in de 

nabije toekomst een gebruiksvriendelijke en effectieve moderne website met nieuwsbrieffaciliteiten 

houden. Daarbij speelt ook het maken van de toekomstvisie een rol. We zijn bezig met het offerte 

traject en informeren u over de vervolgstappen. 

Versterking noodzakelijk 

Tot slot, het bestuur heeft dringend versterking nodig. Help ons meer bestuursleden, 

initiators/trekkers en coördinatoren te vinden.  

En natuurlijk blijft u meewerken aan de ontwikkeling van ons netwerk, want zonder u en uw 

belangstelling voor uw medebewoners in 1018 hebben we geen bestaansrecht. Op naar het volgende 

lustrum! 

 


