
Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2015

Inleiding

De hoofdvraag voor de vereniging in 2015 was hoe we konden bewerkstelligen dat de 

verantwoordelijkheid voor stadsdorp-brede activiteiten door meer actieve leden zouden 
worden opgepakt. Daarnaast was belangrijk hoe we met elkaar de wederkerigheid zouden 

kunnen invullen en modern nabuurschap in de Binnenbuurten vorm geven.
En tenslotte waren we zeer geïnteresseerd of de grote veranderingen in de zorg goed zouden

uitpakken en in goede en betaalbare ouderenhuisvesting in De Pijp.
Bij met name het onderdeel activiteiten wordt er op deze hierboven genoemde punten nader 

ingegaan.

De organisatie-structuur

Wij hebben als stadsdorp voor een vereniging als rechtspersoon gekozen. Dat is een 

democratische rechtsvorm en die bevalt goed omdat er veel inbreng van uit de leden 
mogelijk is. Door een eenvoudige vorm en structuur, met zo min mogelijk regels, krijgen 

toekomstige ontwikkelingen zo veel mogelijk ruimte. Uit de gehouden enquête onder de 
leden en ook uit de algemene ledenvergadering kwam naar voren dat men veel inbreng 

vanuit de leden voorstond en een organische ontwikkeling van de vereniging. Tevens vinden
de leden een grote autonomie van de werkgroepen en samenwerking onderling en met het 

bestuur van groot belang. Dat proberen we met zijn allen in praktijk te brengen.
Naast een bestuur met 3 leden zijn er nu 6 werkgroepen, te weten, Vraag & Aanbod, 

Website, Thema-avonden, PR & Communicatie, Inloop & Evenementen en Foto. De 
werkgroep Thema-avonden en de Foto-werkgroep zijn nieuw. En er wordt gewerkt aan de 

oprichting van een brainstormgroep Zorg en Wonen.
 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit penningmeester Mia Bouwhuis, secretaris Atie Engel en voorzitter 

Piet van der Maat. Door een te kort aan actieve leden, die zich stadsdorpbreed inzetten, 
kwamen er veel verantwoordelijkheden en (uitvoerende) taken bij het bestuur terecht. De 

bestuursleden waren te veel met de uitvoering bezig en kwamen daardoor te weinig toe aan 
hun bestuurstaken. Daarbij speelde ook een rol dat het bestuur klein van omvang is. Het 

bestuur is op zoek gegaan naar versterking, onder andere middels een enquête. Het ziet er op
dit moment naar uit dat dit gaat lukken. De enquête heeft ook een behoorlijk betere 

bezetting voor meerdere werkgroepen opgeleverd waardoor er in het laatste kwartaal minder
uitvoering bij het bestuur terecht is gekomen. 

                                                                                                                                                1

                                                                                                                                                                



De bestuursleden zijn minder frequent gaan vergaderen, van eens in de 14 dagen naar een 
keer per 4 weken. In de tussentijd werden meer zaken via email geregeld.  

Voor de zomer werd bekend dat ons Stadsdorp voor haar activiteiten vanaf 1 oktober niet 
langer gebruik zou kunnen maken van De Ontmoeting. Het bestuur heeft een aantal locaties 

bekeken en begin oktober zijn we van De Ontmoeting verhuisd naar De Buurman, een 
ruimte van het Amstelhuis. 

Eind september heeft het bestuur een aanvraag gedaan om te worden erkend als ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling' (afgekort ANBI). De beschikking was eind 2015 nog niet 

binnengekomen.
Belangrijke prioriteiten voor het bestuur in 2015, die in de algemene ledenvergadering van 

april 2015 zijn besproken, waren:
– oprichten van Binnenbuurten in het hele gebied van ons stadsdorp;

– uitzoeken hoe de veranderingen in de Zorg en Mantelzorg eruit gaan zien en wat dat voor 
ons gaat betekenen;

– een enquête houden met als doel dat meer leden stadsdorpbreed actief worden;
– hoe kunnen we zorgen dat er voldoende goede en betaalbare woonvormen voor ouderen in

De Pijp komen?
– kritisch volgen of ouderen inderdaad zelfstandig kunnen blijven wonen in de Pijp;

– hoe krijgen we de wederkerigheid en modern nabuurschap goed van de grond in ons 
stadsdorp?

De leden

De ledenlijsten worden maandelijks bijgewerkt. Nieuw is dat de actuele ledenlijst ook op 
het afgeschermde gedeelte van de website wordt gezet zodat alle leden, maar ook leden van 

een binnenbuurt contact met elkaar kunnen opnemen.
We hebben in het begin van het jaar het honderdste lid mogen verwelkomen en aan het eind 

van het jaar hadden we 120 leden. De groei van het aantal leden zet zich door, zij het wat 
minder snel. In de loop van het jaar is ook een aantal leden van de ledenlijst gehaald omdat 

zij na herhaalde verzoeken de contributie niet betaalden. Daarnaast zijn er helaas twee leden
in de loop van het jaar overleden.

De algemene ledenvergadering

Op 22 april 2015 hadden we onze tweede algemene ledenvergadering. Daarin gaven de 29 
aanwezige leden aan tevreden te zijn over het gevoerde en voorgenomen beleid. 

Naar aanleiding van de dringende oproep om meer actieve leden gaven drie leden zich op 
om de thema-avonden te gaan organiseren. Al snel daarna is de werkgroep thema-avonden 

opgericht.
Het voorstel om de lidmaatschapsbijdrage te verhogen van 15 euro naar 20 euro per jaar 

werd met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Er kwam ook een verzoek 
om te mogen beschikken over adres-, telefoon- en mailgegevens van mede-stadsdorpers en 

de vraag om de Inloop vrolijker en wat minder saai te maken met onder andere muziek, 
spelletjes en minder plenair en meer in kleine groepjes. Het bestuur en de betreffende 

werkgroepen zijn met deze punten aan de slag gegaan.      
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De activiteiten

Binnenbuurten

Van grote betekenis voor ons stadsdorp is dat er twee Binnenbuurten bij gekomen zijn. Er 
zijn nu in totaal vier Binnenbuurten die ons hele gebied beslaan. Ze komen een keer in de 

maand bij elkaar, doen allerlei gezellige en culturele dingen en de leden verlenen elkaar 
hand- en spandiensten. De Binnenbuurten bestaan inmiddels allemaal langer dan een jaar.

Enquête
Een urgent probleem was in 2015 dat slechts een beperkt aantal leden zich stadsdorpbreed 

actief inzette, bijvoorbeeld voor het maken van de maandelijkse nieuwsbrief en dergelijken. 
Middels een enquête, die in juni is verspreid, wilde het bestuur te weten komen wie zich 

stadsdorpbreed in zou willen zetten. Van de 120 leden hebben er 36 de enquête ingevuld. 
Dat is hoger dan de gemiddelde landelijk respons van 20% op dergelijke enquêtes.  

Uit de enquête is duidelijk geworden, dat ons stadsdorp veel kennis en creativiteit herbergt 
en dat de leden zich over het algemeen voor kleine, eenmalige, kortdurende en beperkte 

taken willen inzetten. Men is veelal beducht voor teveel druk, dwang, tijdsinvestering of 
verplichtingen. Bovendien zijn veel leden ook elders actief. Daarmee staan wij als 

vereniging voor de vraag welke organisatievorm hierbij het beste past. 
Het gevolge van de uitkomst van de enquête is dat de werkgroepen intussen beter bezet zijn 

en er een bestand opgebouwd is van leden die beschikbaar zijn voor diverse activiteiten. 
Vergroting van de betrokkenheid, goede samenwerking en wederkerigheid blijken niet 

vanzelf te gaan. Daar ligt nog een stevige uitdaging.
Thema-avonden

Belangrijk waren verder de informatieve thema-avonden “Zorg” en “Mantelzorg” met 
vragen als: heb ik nog kans op hulp wanneer dat nodig is, wat betekenen alle veranderingen 

in de zorg voor mij persoonlijk en waar kan ik terecht met een zorgvraag?
Daarnaast zijn we ook dit jaar verder gegaan met het thema “Wonen voor ouderen”. Daarbij 

kwamen zaken aan de orde als: waar kunnen levensloopbestendige woningen gebouwd
worden, hoe kunnen woningen aangepast worden en hoe kan de wooncoach daarbij helpen? 

We volgen ook de ontwikkelingen in andere stadsdorpen op het gebied van wonen voor 
ouderen. En er wordt gewerkt aan de oprichting van een brainstormgroep Zorg en Wonen. In

de komende jaren zullen de vormen van zorg en wonen veranderen, maar hoe is voor alle 
partijen nog een vraag. Er is hiervoor experimenteerruimte binnen de lokale overheid. Ons 

stadsdrop kan een broedplaats zijn voor door ons gewenste zorg- en woonvormen voor 
ouderen in de toekomst.

Vaste en “losse” activiteiten
Ook dit  jaar heeft het aan activiteiten en initiatieven weer niet ontbroken. Een keer in de 

maand is er een film-middag in Rialto die behoorlijk meer bezoekers heeft gekregen nadat 
er voor een later tijdstip (17:00 tot 19:00 uur) is gekozen. Andere vaste activiteiten zijn de 

maandelijkse Inloop en thema-avonden, het cryptogrammen oplossen in Café Krull, de 
koffie-ochtend in Café Boca's en de stadsdorpborrel in Café De Punt.

Daarnaast zijn er behoorlijk wat “losse” activiteiten zoals: samen (uit)eten, dagwandelingen 
maken, een leesclub, een boottocht, Franse conversatie, museumbezoek, docu-time op 

zondagmiddag, Engelse conversatie en dansen. Veel van deze activiteiten komen van de 
grond via Vraag & Aanbod of via een oproep op de website. 
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En tenslotte is er meerdere 'verborgen' activiteiten die leden zonder tussenkomst van ons
stadsdorp organiseren. 

Tips
We krijgen met grote regelmaat tips binnen over concerten, exposities en dergelijken. Die 

worden op de website gezet zodat onze leden eraan mee kunnen doen.
Samenwerken met andere organisaties

Ons stadsdorp doet ook mee aan activiteiten van andere organisaties in De Pijp en 
daarbuiten. 

In maart hebben bijvoorbeeld meer dan tien leden meegedaan aan de G250 Buurttop in De 
Pijp, waar 250 bewoners, ondernemers, professionals en vertegenwoordigers van Stadsdeel 

Zuid in gesprek gingen over belangrijke onderwerpen die in De Pijp spelen. De resultaten 
zijn aangeboden aan  het Stadsdeel als voorstellen voor de Gebiedsagenda van De Pijp.   

Verder overlegt het bestuur regelmatig met het Wijkcentrum De Pijp en heeft ook contact 
met de Oranjekerk over meer samenwerking. En er is een samenwerkingsverband met 

andere stadsdorpen in Amsterdam. Daarin wordt kennis en ervaring uitgewisseld en 
inspiratie opgedaan. Dat gebeurt ook wel met de aangrenzende stadsdorpen in Zuid.

Activiteiten van de werkgroepen 
De werkgroep PR & Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie en public 

relations.
De werkgroep had ook dit jaar te maken met een tekort aan stadsdorpers die zich wilden 

inzetten voor de taken van deze werkgroep, zoals de maandelijkse nieuwsbrief maken en 
uitbrengen, de publiciteit in plaatselijke kranten verzorgen, folders maken, verspreiden en 

aanpassen, het organiseren en bemensen van info-kramen en het maken en beheren van 
promotie-materiaal en foto's. Desondanks is het toch gelukt om het meest noodzakelijke 

werk ad hoc met behulp van actieve mensen en bestuursleden uit te voeren.                           
Positief is ook dat de dit jaar opgerichte werkgroep thema-avonden werk heeft overgenomen

van de werkgroep PR & Communicatie met het organiseren van de informatie over de 
thema-avonden. Hetzelfde geldt voor de Foto-werkgroep die het maken en beheren van 

foto's en een portrettengalerij van de leden op zich heeft genomen. En, twee leden hebben 
voor een geweldige aanvulling van ons PR-materiaal gezorgd, een mooie nieuwe banner 

met opvouwbare standaard.                                                                                                        
Middels de enquête hebben we ook geprobeerd om een goede vaste bezetting en een trekker 

voor de werkgroep PR & Communicatie te krijgen. Deze enquête heeft 3 nieuwe 
werkgroepleden en een tiental oproepbare verslaggevers opgeleverd maar helaas geen 

trekker. Het bestuurslid, dat die trekkersrol ter overbrugging van de beginfase op zich had 
genomen, heeft deze in december neergelegd, dit om het  probleem van de onderbezetting 

bij deze werkgroep extra duidelijk onder de aandacht te brengen. Het bestuur heeft daarop er
voor gezorgd dat de belangrijkste activiteiten werden voortgezet zoals het uitbrengen van de

maandelijkse nieuwsbrief.                                                                                                          
De drie nieuwe werkgroep-leden hebben een brainstormstuk geschreven over welk beleid zij

voorstaan op een aantal punten en hoe nu verder. Bovendien hebben ze het bestuur gevraagd
uitspraken te doen over taakstelling en taken van de werkgroep PR & Communicatie.           

De werkgroep Vraag & Aanbod zorgt voor het bekend maken van gevraagde en 
aangeboden diensten en de koppeling daartussen.
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Het afgelopen jaar 2015 was een vrij rustig jaar voor de werkgroep. Er kwamen niet zoveel 
nieuwe vragen en nieuw aanbod binnen. Er wordt nu veel onderling geregeld via de Inloop 

en Thema-avonden en zeker ook via de Binnenbuurten. Men leert elkaar beter kennen en 
dan is het gemakkelijker elkaar iets te vragen of aan te bieden. En dat is nu juist de 

bedoeling.
Nieuwe leden grasduinen nog wel vaker door “oudere” vragen en aanbod op de website en 

reageren er ook op. Tijdens de Inloop worden ook de multomappen met de vragen en het 
aanbod regelmatig bekeken door de “nieuwelingen”.

Aanvullend in het afgelopen jaar was dat naast de pools die er al waren, er meerdere pools 
gevormd zijn. Er is nu een boodschappenpool, een klussenpool en computerpool en een 

chauffeurspool. Wie kan wat en wie heeft tijd? Zo kan er vrij snel en adequaat op een vraag 
gereageerd worden.

Verder heeft de werkgroep prikborden en multomappen met de vragen en het aanbod die 
worden meegenomen naar de Inloop. Er wordt in de nieuwsbrief in de rubriek “In de 

Pijplijn van Vraag&Aanbod” geschreven over recente ontwikkelingen en er wordt ook voor 
gezorgd dat de vragen en het aanbod op de website worden geplaatst.

De werkgroep Website beheert en onderhoudt de website en ontwikkelt haar verder.
In 2015 is de website verder ontwikkeld en de site is meer uitgerijpt, dat wil zeggen 

attractiever, informatiever, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden. Kortom het 
is een beter, gerichter en veelzijdiger communicatie-middel geworden.

De website bevat vaste rubrieken zoals Vraag&Aanbod, Zorg en Wonen, aankondigingen 
van activiteiten op de home-page, een Agenda en Tips die veelal door leden worden 

aangedragen. De inhoud van de website komt steeds meer tot stand in overleg met de 
diverse werkgroepen. De werkgroep V&A beheert haar eigen rubriek Vraag & Aanbod. Het 

actueel houden van de Agenda en de informatie op de site vormt een belangrijk deel van het 
werk eraan.

Nieuw op de website zijn de afgeschermde gedeelten voor Informatie voor Leden, voor de 
Binnenbuurten en voor het Fotoarchief. De leden hebben hiervoor een wachtwoord 

gekregen, waarmee de betreffende pagina’s voor hen toegankelijk worden.
De leden is gevraagd zich als ‘volger’ van de website in te schrijven. Als volgers ontvangen 

zij automatisch een mail als er een nieuw bericht op de homepage van de website komt.
De Sociale kaart is in overleg met de initiatiefnemers geschrapt. Het was moeilijk deze 

actueel te houden en volledig te maken. Nu is op de website een link naar de Sociale Kaart 
van de Gemeente Amsterdam geplaatst.

Niet alle rubrieken worden even goed bekeken. Van de mogelijkheden om rechtstreeks te 
reageren op berichten wordt nog steeds weinig gebruik gemaakt. Aanmeldingen van nieuwe 

leden en opgaven voor Vraag & Aanbod via de formulieren op de website gaan echter wel 
goed. 

Met de andere Amsterdamse stadsdorpen is overleg over samenwerking op het gebied van 
ICT.

Een lid is de werkgroep komen versterken. Maar de werkgroep kan uiteraard nog meer 
uitbreiding gebruiken

De Werkgroep Inloop & Evenementen organiseert de maandelijkse Inloop, gezellige en 
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feestelijke bijeenkomsten en verzorgt de catering.
De werkgroep is uitgebreid met 3 nieuwe leden en met een behoorlijk aantal leden dat 

opgeroepen kan worden voor het draaien van bardiensten. De werkgroep doet voor de 
maandelijkse Inlopen en Thema-avonden de reservering van de zaal, de bardienst en het 

voorraad- en kasbeheer. Omdat het bezoekersaantal verminderde bij de Inloopavond, heeft 
de werkgroep een proef met spelletjes gedaan. Dit was wel leuk, maar niet echt heel erg 

succesvol. Toen is bedacht dat een Inloop met borrel rond borreltijd (van 17:00 – 19:00 uur) 
met de mogelijkheid om na afloop te eten in de Amstelsociëteit de oplossing zou kunnen 

zijn. En tot nu toe lijkt dat te kloppen want er komen meer bezoekers op de Borrel-Inloop. 
Halverwege het jaar werd bekend dat per 1 oktober De Ontmoeting zou sluiten en de 

werkgroep naar het Amstelhuis (De Buurman) zou verhuizen voor haar activiteiten. 
Voordeel is dat De Buurman betere faciliteiten heeft en gezelliger is ingericht. Zeer 

feestelijk is de eerste Borrel-Inloop op woensdag 28 oktober in De Buurman gevierd, met de
mogelijkheid om daarna met elkaar te eten in de Amstelsociëteit. Dit was een succes!

Omdat er behoefte bleek te zijn om met enige regelmaat met elkaar te discussiëren over 
allerlei zaken, die spelen binnen ons stadsdorp, is er ook regelmatig een Discussie-Inloop. 

Daarnaast organiseerde de werkgroep de volgende feesten en evenementen. Op woensdag 
14 januari vierden we een Nieuwjaarsborrel in De Ontmoeting. Die was gezellig en werd 

goed bezocht. Op zaterdag 18 april is er een Lente High Tea georganiseerd en zondag 28 
juni was er een zeer gezellig Zomer-Instuif, ook in De Ontmoeting en op de stoep in de zon.

De Midwinter-Instuif in de Oranjekerk op dinsdag 15 december werd weer zeer goed 
bezocht en iedereen had lekkere hapjes meegebracht. Er werd begonnen met een concertje, 

daarna werd een quiz gehouden en er werd gedanst. Dit initiatief resulteerde zelfs in een 
dansgroepje.

Het laatste evenement van het jaar, samen eten in De Buurman op 30 december, was minder 
geslaagd. Er was onduidelijkheid over wie de leiding had, het eten was niet lekker en niet 

warm… , maar het samenzijn wél!!

De Werkgroep Thema-avonden organiseert maandelijks een informatieve of culturele 

avond 
Na de Algemene Ledenvergadering van april 2015 is er een werkgroep Thema-avonden 

ontstaan, die in samenspraak met het bestuur de overige thema-avonden in 2015 heeft 
verzorgd. De werkgroep bestaat inmiddels uit drie leden waardoor de voortgang van de 

thema-avonden gegarandeerd is.
De onderwerpen die in 2015 centraal stonden waren: 

– opera 
– zorg 

– wat is mantelzorg?                                                                                                                   
– veiligheid

– homeopathie
– brandveiligheid 

– geniet van je leven
– wonen opnieuw belicht.

De belangstelling voor de avonden blijkt uit een stabiele opkomst van leden, doorgaans
ruim 20.
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De Foto-werkgroep maakt en verzamelt foto’s van activiteiten, maakt een portretten-galerij 
van leden en houdt het foto-archief bij.

In najaar 2015 is de Foto-werkgroep gestart.
De werkgroep heeft de volgende taken opgepakt:

– afspraken maken over het nemen van foto’s op bijeenkomsten en evenementen:
– het samenstellen en toegankelijk maken van een fotoarchief;

– het samenstellen van een portretten-galerij van leden van het Stadsdorp.
Er is een fotoarchief in de Google-account van de werkgroep gemaakt. Delen uit dit archief 

kunnen toegankelijk worden gemaakt vanuit de website.
Het archief is gevuld met foto’s van verschillende activiteiten uit het verleden en wordt 

telkens aangevuld met foto’s van nieuwe activiteiten.
De werkgroep website zorgt voor het ontsluiten van de foto’s via de website.

Voor de portretten-galerij zijn al heel wat foto’s beschikbaar. Er zijn afspraken gemaakt met 
de ledenadministratie over het regelen van toestemming om deze foto’s te publiceren. Aan 

nieuwe leden wordt dit gevraagd bij hun inschrijving; aan de bestaande leden wordt dit in 
begin 2016 gevraagd via een toe te sturen formulier.

Financiën

Het bestuur hanteert een sober financieel beleid waardoor de jaarlijkse contributie laag kan 
blijven. Bovendien wordt er beoogd een reserve op te bouwen voor mindere tijden. Een 

aanzet daartoe is een verhoging van de contributie per 1 januari 2016 van € 15 euro naar € 
20 per jaar.

2015 was een goed jaar voor de Vereniging. 
De inkomsten over 2015 zijn ietsje hoger uitgevallen dan begroot door een hoger bedrag aan

subsidie dat we ontvingen van het stadsdeel.
De uitgaven zijn aanzienlijk minder dan begroot en dit komt hoofdzakelijk door het feit dat 

er geen nieuwe folder nodig was omdat de voorraad voldoende bleek voor 2015.
Uiteindelijk is het behaalde resultaat aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot, 

Dit heeft tot gevolg dat het eigen vermogen ook gestegen is (zie de financiële bijlagen).

Een blik vooruit

De beleidsvoornemens voor 2016 van het bestuur zijn:                                                            

– met leden bespreken welke organisatievorm het meest geschikt is voor de stadsdorp-brede 
organisatie van de vereniging;                                                                                                    

–  plan voor actieve ledenwerving;
– ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van externe contacten, met name op 

buurtniveau;
– de veranderingen in de zorg kritisch blijven volgen;

– bepleiten van goede woonvormen voor ouderen in De Pijp bij het Stadsdeel, de 
woningcorporaties en andere partijen.
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Bijlagen:

– Resultaat 2015;

– Balans 2015;
– Begroting 2016.
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