
Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Inleiding
Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd 
daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet door Anna Kamp en Piet van 
der Maat. In de oprichtingsvergadering is de Initiatief-groep, die veel voorbereidend werk 
voor de oprichting van ons stadsdorp heeft gedaan, gedechargeerd en is de 
verantwoordelijkheid bij het bestuur van Vereniging Stadsdorp De Pijp komen te liggen. 

De organisatie-structuur
De Initiatief-groep heeft bewust gekozen voor de rechtspersoon van een vereniging omdat 
het een democratische rechtsvorm is. Ze heeft ook gekozen voor een eenvoudige vorm en 
structuur met zo min mogelijk regels zodat toekomstige ontwikkelingen zo veel mogelijk 
ruimte zouden krijgen. Mochten aanvullende regels, meer of andere statuten of andere 
organisatie-vormen nodig zijn, dan kunnen de leden dat tussentijds en op de Algemene 
Ledenvergadering inbrengen. 
Naast het bestuur zijn er 5 werkgroepen, te weten, Vraag & Aanbod, Website, Goede Zorg, 
PR & Communicatie en Evenementen & Inloop. Grote ruimte voor eigen invulling en 
samenwerking onderling en met het bestuur zijn uiteraard van evident belang.  
 
Het bestuur
In de oprichtingsvergadering is het nieuwe bestuur officieel aangetreden. Het heeft de 
verantwoordelijkheid van de Initiatiefgroep overgenomen en vergadert eens in de 14 dagen. 
Het nieuwe bestuur bestond na de oprichting uit penningmeester Mia Bouwhuis, secretaris 
Atie Engel, vice-voorzitter Anna Kamp en voorzitter Piet van der Maat. Na enige tijd bleek 
dat Anna Kamp haar bestuurstaken niet kon combineren met haar nieuwe baan. Ze is toen 
uit het bestuur gegaan. Hierdoor kwamen er meer verantwoordelijkheden en (uitvoerende) 
taken bij het bestuur terecht. Het bestuur is sindsdien op zoek naar versterking. Dit is nog 
niet gelukt hetgeen ons wel zorgen baart. Dit vindt het bestuur een belangrijk punt voor het 
komende jaar. Belangrijke prioriteiten voor het bestuur voor 2014 waren meer bekendheid 
van ons stadsdorp (o.a. via logo en folder) goede zorg, binnenbuurten, goed wonen in De 
Pijp en meer actieve leden. 
Het verslag van de eerste algemene ledenvergadering en de powerpoint-presentaties van ons
beleid op onze eerste en tweede algemene ledenvergadering zijn belangrijke document voor 
dit jaarverslag. 

De leden
Na de start van de Vereniging is er een ledenadministratie opgezet. In de loop van het jaar 
steeds professioneler. Punt van aandacht was met name dat nieuwe leden opgevangen en 
voorgesteld worden bij de inloopavond. Zodra men zich heeft aangemeld wordt een 



bevestiging gestuurd met daarin tevens een verzoek de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Verder
worden ze nu uitgenodigd voor de eerstvolgende inloopavond.
De ledenlijsten worden maandelijks bijgewerkt. Ook worden maandelijks uitdraaien 
gemaakt van de diverse binnenbuurten. De contactpersoon van de binnenbuurt ontvangt 
deze maandelijkse uitdraai. 
Aan het eind van het jaar hadden we nog net geen honderd leden. 

De algemene ledenvergadering
Omdat we een vereniging zijn, hebben de leden binnen de algemene ledenvergadering de 
hoogste zeggenschap en daardoor de mogelijkheid om met elkaar ons stadsdorp vorm te 
geven.
Op 5 november 2014 hadden we onze eerste algemene ledenvergadering  Daarin gaven de 
leden (25 aanwezig) aan tevreden te zijn over het gevoerde en voorgenomen beleid. 

De activiteiten
Aan activiteiten en de initiatieven daarvoor heeft het binnen ons stadsdorp nooit ontbroken, 
zeker niet aan leuke en goede. En dat gaat nog steeds gestaag door. We krijgen met grote 
regelmaat tips binnen en doen mee aan activiteiten van andere organisaties in De Pijp. We 
werken ook samen met andere stadsdorpen in Amsterdam, wisselen kennis en ervaringen uit
en doen inspiratie op. Dat gebeurt ook wel eens met het aangrenzende stadsdorp 
Rivierenbuurt. 
Om een indruk te geven, volgt hieronder een opsomming van de activiteiten die zoals in 
2014 plaats vonden in ons stadsdorp. 
De werkgroep Vraag & Aanbod, die prima functioneert, zorgt voor de matches tussen 
gevraagde en aangeboden diensten. Dit is de enige werkgroep die geen uitbreiding behoeft. 
Dan is er de werkgroep Website die wel uitbreiding behoeft. Ondanks de onderbezetting lukt
het om de website verder te ontwikkelen en goed te beheren. De website bevat veel nuttige 
informatie en wordt zo actueel mogelijk gehouden. En we hebben ons bezig gehouden om 
hem gebruiksvriendelijker te maken en met afgeschermde gedeelten die alleen voor leden 
toegankelijk zijn.
Verder is er de werkgroep Inloop & Evenementen die na de officiële oprichting van ons 
stadsdorp opnieuw is opgestart. De werkgroep heeft in 2014 een leuke Zomerinstuif en een 
heel gezellig Sinterklaasfeest georganiseerd. De werkgroep doet voor de Inloop (1 x keer 
per maand) en de thema-avonden (1 x keer per maand) de reservering van de zaal, de 
bardienst en het voorraad- en kasbeheer. Deze werkgroep kan dus ook wel behoorlijk wat 
versterking gebruiken, vooral mensen achter de bar bij de Inloop en de thema-avonden.
De werkgroep Goede Zorg is aan de slag gegaan met het uitzoeken van wat er zoal aan zorg en 
zorgorganisaties in De Pijp is. Ook heeft ze gekeken naar de komende veranderingen in de Zorg en 
is er een sociale kaart gemaakt. In het najaar is de werkgroep gestopt. Twee andere leden hebben  
een thema-avond Goede Zorg georganiseerd met Nico De Boer als inleider en gespreksleider. Op 
deze avond stond de vraag centraal hoe wij als leden van Stadsdorp De Pijp nabuurschap willen 
invullen en wat we daarbij als grenzen zien. Er staan meer thema-avonden over Zorg gepland, onder
andere over de veranderingen per 1 januari 2015 in de Zorg.
Tot slot is er de PR & Communicatie werkgroep. Deze werkgroep heeft het oprichtingsfeest voor 
haar rekening genomen. Er verschenen artikelen in de Pijpkrant, er kwam een nieuwe huisstijl met 
een mooi nieuw logo en een wervende folder. Er wordt maandelijks een nieuwsbrief uitgebracht en 
via de mail naar de leden verstuurd. Leden zonder internet krijgen de belangrijke informatie op 
papier thuisbezorgd via een adopteer-een-buur-systeem (buren met internet bezorgen bij buren 
zonder internet). 



Deze werkgroep had vanaf het begin te kampen met problemen die steeds groter werden. Toen 
hebben bestuursleden die taken overgenomen. Er is dringend een nieuwe werkgroep nodig.
Een drietal thema-avonden zijn er georganiseerd met als onderwerp “Hulpproject Sri Lanka”, 
“Goede Zorg” en “Wonen in De Pijp”. En, er staan er nog een aantal gepland voor 2015. 
Dan is er na de oprichting al snel een binnenbuurt opgericht, genaamd De Oude Pijp en aan het eind
van 2014 kwam daar de binnenbuurt De Nieuwe Pijp Midden bij. Nog twee andere binnenbuurten 
in De Nieuwe Pijp staan op de rol.
Een keer in de maand is er een film-middag in Rialto waarvan de keuze-film een week van te voren 
wordt bekend gemaakt.
Over “losse” activiteiten mogen we eveneens niet klagen. Die zijn er behoorlijk wat, zoals: samen 
(uit)eten, midgetgolfen, cryptogrammen in Café Krull, leesclub, koffie-ochtend in Café Krull, 
franse conversatie, docu-time op zondagmiddag, engelse conversatie en een  stadsdorpborrel. 
Bovendien is er een aantal 'verborgen' activiteiten die leden zonder tussenkomst van ons stadsdorp 
organiseren.  
Het zal duidelijk zijn: aan activiteiten geen gebrek. Echter, de uitvoering van de “vaste” (regelmatig
terugkerende) activiteiten baart ons grote zorgen. De uitvoering komt op een te klein aantal actieve 
leden en het bestuur neer. Bestuursleden doen naast hun bestuurlijke taken ook nog al wat taken in 
een aantal werkgroepen. Om afbranden van mensen met nu al te veel op hun bord te voorkomen, 
hebben we dringend actieve leden nodig.

Financiën
In maart 2014 zijn we officieel een Vereniging geworden en van af dat moment beschikken 
we over een bankrekening. Wijkcentrum Ceintuur heeft tot onze oprichting een 
subsidiebedrag over 2013 van ons beheerd. Het restantbedrag is gestort op onze nieuwe 
bankrekening.
In 2014 hebben we wederom een subsidiebedrag van Stadsdeel Zuid ontvangen.
Er was een grote toeloop van leden waardoor er een behoorlijk bedrag aan contributie is ontvangen. 
Eind 2014 zaten we op 99 leden!
Het bestuur hanteert een sober financieel beleid waardoor het lidmaatschap laag kan blijven.
Bovendien willen we een reserve opbouwen voor mindere tijden. 2014 is afgesloten met een
positief saldo (voor de cijfers zie de bijlagen) en de kascommissie heeft het financiële 
verslag goedgekeurd. 

Een blik vooruit
We verwachten dat de groei in het aantal leden zich wel door zal zetten. Maar het werven 
van meer actieve leden en uitbreiding en opvolging van het bestuur heeft voor ons als 
bestuur nu de hoogste prioriteit. Wij denken dat een enquête onder alle leden daar een goed 
middel voor kan zijn. 
En verder willen we duidelijk krijgen hoe we met elkaar wederkerigheid gaan invullen en hoe we 
modern nabuurschap vorm geven, met name in onze binnenbuurten .  
En niet onbelangrijk, we willen de veranderingen in de zorg kritisch volgen en nagaan of deze 
goed gaan uitpakken en verbeteringen opleveren.

Bijlagen



– financiële bijlagen




