
Beleidsvoornemens voor 2015  

Ontleend aan de presentaties op de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2015  

1. Algemene beleidsvoornemens:  

Prioriteiten van het bestuur  

I  hoe wederkerigheid invullen; meer actieve leden; 
II  modern nabuurschap in de binnenbuurten vorm geven; 
III  kijken of veranderingen in de zorg goed uitpakken. 
De hoofdvraag voor het bestuur is op dit moment hoe de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van stadsdorp-brede activiteiten gedeeld kan worden door meer actieve leden.  

2. Beleidsvoornemens van de verschillende werkgroepen:  

Werkgroep Vraag & Aanbod  

Plannen voor het komende jaar:  
Doorgaan met dezelfde dingen. Regelmatig checken of een vraag of aanbod op de site 
moet blijven staan. De werkgroep heeft als nieuw idee om misschien een aparte rubriek 
TE GEEF of TE RUILEN onder V&A op de website zetten. We kunnen daar ook eens een 
Inloop voor gebruiken.  

Werkgroep Evenementen  

De werkgroep heeft veel georganiseerd in het afgelopen jaar: Zomerfeest, 
Sinterklaasfeest, Nieuwjaarsborrel en vorige week de Lente High Tea. Het volgende feest 
is het Zomerfeest.  

Werkgroep Website  

In 2014 heeft de nadruk gelegen op duidelijke, bondige en actuele informatie. De website 
zou nog veel meer als communicatie-middel kunnen functioneren. 
Plannen 2015  
Uitbreiding van de werkgroep. De invoering van met een wachtwoord beveiligde website-
pagina’s. 
Verbetering van onderdelen in overleg met betreffende werkgroepen of initiatiefnemers. 
Organisatie van een workshop over de website, bijvoorbeeld tijdens een Inloopavond. 
Desgewenst organisatie van cursus tablet-gebruik. 
Samenwerking met andere stadsdorpen op het terrein van website en ICT-toepassingen. 
Een apart aandachtspunt is ‘Toepassing van ICT in huis en t.b.v. zorg’, zodat mensen 
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is misschien een onderwerp voor een 
thema-avond. Met andere stadsdorpen wordt nagedacht over een mogelijk programma.  

Werkgroep PR & Communicatie  

Deze werkgroep is er feitelijk niet meer. Er is dringend een nieuwe werkgroep nodig om de 
PR beter van de grond te krijgen.  



De lopende zaken worden nu waargenomen door het bestuur, zoals de uitgave van de 
maandelijkse Nieuwsbrief en andere PR-activiteiten. 

Werkgroep Zorg  

Deze werkgroep is in het najaar gestopt. Activiteiten worden nu ad hoc opgepakt. Er zijn 
thema- avonden georganiseerd over: Veranderingen in de Zorg’ (2x); Mantelzorg; Wonen 
in De Pijp. 
Over deze thema’s wordt ook regelmatig actuele informatie op de website gepubliceerd. 
Prioriteit is het ontwikkelen van goede contacten op deze terreinen met organisaties in De 
Pijp en met het Stadsdeel. Er is contact met de Stadsdorpen Amsterdam over de 
veranderingen in de Zorg.  


