
Concept verslag ALV van Stadsdorp de Pijp, 
d.d. 281022  
(dit verslag beslaat de periode 2021 en 2022 tot oktober)  

Aanwezig: 25 leden, afmelding van 5 leden. (presentielijst 
in te zien bij secretariaat)  

1. Opening van de vergadering 
Wil Hallers (voorzitter) heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 7 september 2021 
Opmerkingen n.a.v. de tekst: 
- Ad 2: statutenwijziging i.v.m. leeftijdsgrens. In de doelstelling wordt gesproken over 
een vereniging van en voor ouderen. Op de ALV van 2020 is het besluit om die 
begrenzing te wijzigen goedgekeurd. Er is geen actie ondernomen. Het genomen besluit 
blijft van kracht en statutaire wijziging volgt als er meer zaken gewijzigd moeten worden. 
- Ad 8: Toon Briggs informeert naar creatieve activiteit georganiseerd door Monica 
Kilsdonk. Zij heeft een creatieve middag georganiseerd, en is bereid dat vaker te doen. 
- Ad 9: buurtkamer Quellijn wordt waarschijnlijk binnenkort in gebruik genomen, niet 
bekend door wie.  
Na deze opmerkingen worden het verslag van de ALV 2021 goedgekeurd en op de 
website geplaatst.  

3. Vaststellen van de agenda.  
Agenda wordt goedgekeurd.  

4. Het jaarverslag van de stuurgroep, werkgroepen en binnenbuurten.  
Het jaarverslag is als bijlage bij de agenda aan alle leden per mail verstuurd een week 
voor de ALV. 
Het wordt per onderdeel doorgenomen en toegelicht. 
 
Ad2. Binnenbuurten.  
- BBOP ( Binnen Buurt Oude Pijp). De door deze binnenbuurt ontwikkelde 
Nabuurzorgwijzer wordt toegelicht door Dieneke Plompen.  
Afgesproken wordt, dat het document op de website geplaatst wordt, in het met 
wachtwoord afgeschermde deel.  
- NPM ( Nieuwe Pijp Midden) maakt een voorzichtige doorstart op initiatief van Mia 
Bouwhuis.  
- NPL ( Nieuwe Pijp Links) is een actieve binnenbuurt en het verslag verduidelijkt de 
positiviteit in de binnenbuurt.  
Er wordt gevraagd naar tips voor andere binnenbuurten: er is een app-groep gemaakt 
voor alle deelnemers aan deze binnenbuurt, hiermee worden initiatieven gedeeld.  
- NPZO ( Nieuwe Pijp Zuid Oost): is niet meer actief.  
 
Ad3. Werkgroepen.  
- Werkgroep Zorg: toelichting door Atie Engel.  
Actieve werkgroep, met goede contacten met zorginstanties in de buurt.  
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Gemist worden vragen/ opmerkingen vanuit de Stadsdorpleden. Via hun netwerk kan de 
werkgroep zorg bij vragen duidelijkheid geven.  
Per mail bereikbaar via: stadsdorpdepijp.zorg@gmail.com. 
Atie meldt dat er  binnenkort een logeerhuis in de Tolstraat komt, dat bestemd is voor 
iedereen vanaf 18+ (bijv. na ziekenhuisopname of wanneer de mantelzorger niet 
beschikbaar is). Nadere informatie volgt in een interview in de nieuwsbrief van begin 
december met de coördinatoren van het logeerhuis. 
Actuele onderwerpen op zorggebied zijn o.a. thuiscoaches en wooncirkels.  
In BBOP is een duimpjesgroep actief geweest: alleenwonenden die, door het sturen van 
een duimpje in de ochtend, elkaar in de gaten hielden m.b.t. welbevinden.  
- Redactie Nieuwsbrief: toelichting door Pieter Jans.  
Blijft knelpunt: gezocht wordt naar mensen die kopij willen leveren EN naar mensen die 
de vormgeving willen verzorgen.  
Momenteel levert Evelien Mellink kopij met interessante en uitgediepte onderwerpen. 
Pieter Jans zorgt voor verzending naar alle leden, als snelle informatiebron.  
De website wordt door velen nooit of zelden bezocht. Marijke Meerman stelt voor vaker 
in mailberichten met een link naar de website te werken. 
- Werkgroep Communicatie: verslag door Pieter Jans.  
De werkgroep is momenteel aan het bedenken hoe de informatie binnen het stadsdorp 
gestroomlijnd kan worden, waar en door wie wordt iets gemeld.  
Ans van Ginkel meldt dat het Stadsdorp niet vermeld wordt in buurtgerichte krantjes. 
Hallo de Pijp maakt melding van de maandelijkse Inloop en gesprekken zijn gaande met 
de Pijpkrant voor vermelding SdP activiteiten.  
- Inloop: Anne Schröder (vanavond verhinderd) wordt bedankt voor haar inzet voor de 
Inloop.  

5. Financieel jaarverslag 2021.  
Toelichting Pieter Jans. Helène Blom. 
- Kascommissie: Loes Pool en Toon Briggs hebben controle gedaan en documenten 
akkoord bevonden.  
Voor volgende ALV wordt controle gedaan door Loes Pool en Ans van Ginkel, reserve: 
Trudi Hoogland.  
- Jaarrekening 2021. 
Contributie: in de kascommissie is uitgebreid besproken, dat het innen ervan veel 
energie kost (dank aan Willy Bloem en Helene Blom). 
Gevraagd wordt te onderzoeken of automatische incasso mogelijk is, leden kunnen ook 
zelf hun bank machtigen jaarlijkse afschrijving te doen. 
‘Thema’ staat voor themawerkgroep, weinig uitgaven om dat er momenteel geen 
themawerkgroep is.  
- Balans 2021: reservering voor huren accommodatie. De huur van een ruimte wordt 
mogelijkerwijs verhoogd i.v.m. de energiecrises merkt Rob Godfried op.  
- Begroting 2022: Triodos is in vergelijking met andere banken een “dure” bank, 
meerderheid van de leden vindt het geen probleem, vooral aangezien deze bank goede 
doelen steunt. 
- Contributie 2023 blijft hetzelfde.  
Helène Blom meldt dat i.v.m. de hoge inflatie, misschien voor bepaalde activiteiten een 
bijdrage gevraagd gaat worden. 

	 Pagina 2



 Concept verslag ALV van Stadsdorp de Pijp, d.d. 281022

Evelien Mellink vraagt toelichting op de post Representatie, Pieter legt uit: kosten voor 
bijv. bloemen bij begrafenis, externe contacten een attentie.  
De financiële verantwoording wordt goedgekeurd. Er wordt een korte pauze ingelast. 

6. Voorstel voor wekelijkse activiteiten. 
Ingebracht door Titia van Grol, helaas door ziekte afwezig. Pieter Jans geeft indien 
nodig toelichting.  
Er wordt een leespauze gehouden, zodat iedereen geïnformeerd is.  
Het voorstel wordt breed gesteund.  
- Marijke Meerman en Miep van Dam gaan een docu 2 groep vormen in de vorm van 
een docucafé. Zij hebben een concreet voorstel: 1x per maand, aan het einde van de 
middag, in het HdK. Docu over een actueel thema, te beginnen in januari 2023.  
De techniek moet nog vorm krijgen.  
Ans van Ginkel merkt op dat docu1 groep niet meer bestaat.  
Het initiatief wordt door de vergadering gesteund.  
- Verdere opmerkingen over het voorstel van Titia: 
Moet het een wekelijkse activiteit van het Stadsdorp zijn?  
Rob Godfried merkt op dat als het stadsdorp jongere leden wil werven, we ook kunnen 
aanhaken bij al bestaande activiteiten of ons openstellen voor niet-leden.  
Bijv. de docugroep toegankelijk maken voor niet-leden. Om die reden starten met 1 of 2 
activiteiten, en zien of dat werkt.  
Willy Bloem merkt op dat in de oude RAI ook ruimte beschikbaar is, en dat daar een 
breigroep is waarbij “aangehaakt” kan worden.  
- Om alle leden te informeren zal er in de Nieuwsbrief een uitleg over het voorstel 
geplaatst worden en een oproep gedaan worden om te reageren en eventueel je te 
melden  voor een coördinatiegroepje.  
De docugroep gaat een eerste bijeenkomst organiseren.  

7. Organisatie Voorstel nieuwe vorm.Toelichting door Atie Engel  
- Een aantal leden heeft een “brainstorm” gehouden over de toekomst van het 
stadsdorp. Mede door de corona periode en het wegvallen van activiteiten daardoor, lijkt 
het enthousiasme voor het stadsdorp wat minder te worden. Er is ook geen nieuwe 
voorzitter gevonden en het secretariaat moet beter worden op gepakt. Gemist wordt in 
de huidige vorm de interactie tussen bestuur, stuurgroep en overige leden.  
De brainstorm heeft het voorstel voor de overgangsperiode opgeleverd. 
- De stuurgroep, (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, notulist Anna 
Terpstra, vertegenwoordigers van binnenbuurten en werkgroepen, en leden die een 
inbreng willen hebben in de te behandelen onderwerpen) vergadert 1x per 2 maanden. 
Agenda wordt royaal op tijd aan iedereen aangeboden zodat men kan melden mee te 
willen nadenken over een agendapunt. Eerstvolgende stuurgroepbijeenkomst: maandag 
12 december van 14 tot 16 uur in HdK gebouw. 
- Het voorstel wordt goedgekeurd. 
Een aantal leden meldt zich aan om hand- en spandiensten te verlenen. De 
werkgroepen en binnenbuurten zullen hierover geïnformeerd worden.  

8. Voorstel benoeming van nieuwe interim-bestuursleden Atie Engel en Yol Köster 
In aansluiting op het aangenomen voorstel overgangsperiode gaat de vergadering 
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akkoord met de benoeming van interim voorzitter Atie Engel en interim secretaris Yol 
Köster, tot de ALV 2024. In de komende interim-periode zal naarstig naar een voorzitter 
en secretaris gezocht worden, 

9. Rondvraag  
- Ans van Ginkel stelt voor om te proberen oude groepjes zoals de wandelgroep en de 
stilte-wandelgroep weer nieuw leven in te blazen. Atie zegt toe dat dat wordt opgepakt. 
Evelien Mellink meldt dat zij 2 keer een wandeling heeft georganiseerd, maar helaas 
nauwelijks respons kreeg van leden.  
- Marijke Meerman meldt ook ideeën te hebben over spelletjes-, handwerkactiviteiten. 
Ze wil het niet organiseren, maar aanhaken bij het voorstel voor wekelijkse activiteiten 
(agendapunt 6). 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.  

10.Afscheid van de vertrekkende voorzitter Wil Hallers  
Pieter Jans bedankt Wil voor het voorzitterschap in de lastige tijd van de corona-
epidemie en geeft haar bloemen en een attentie.  
Willy Bloem, ledenadministratie, wordt voor haar aanhoudende inzet voor de 
ledenadministratie en de boekhouding bedankt met een bos bloemen. 
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