
 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst 

2 december 2017 

Op 2 december jongstleden werd door de Kerngroep voor de eerste maal een 

Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeengeroepen. 38 Stadsdorpers gaven gehoor 

aan de oproep. Deze ‘tussentijdse’ ALV was uitgeschreven om iedereen te 

informeren over de omzetting van het Stadsdorp in een informele vereniging, over 

de rechten en plichten van Kerngroep en leden, en om te stemmen over twee 

belangrijke zaken:  

• de wijziging van onze statuten uit 2016 naar nieuwe en wat meer 

gedetailleerde statuten 2017. Deze zijn met meerderheid aangenomen, met de 

toevoeging van een correctie op de termijn van uitnodiging van de leden: deze 

is veranderd in veertien dagen in plaats van zeven; 

• de voorgestelde kandidaten voor de Kerngroep, Guuske Kotte en Joke 

Schouwenaar. Met overweldigende meerderheid en luid applaus zijn zij 

geïnstalleerd. Er was, zoals bekend, dringend behoefte aan nieuwe 

Kerngroepleden. Hanneke van Sijl is per december 2017 gestopt met haar 

werkzaamheden voor de Kerngroep en Marjan Stomph stopt per april 2018. In 

overleg met de nieuwe Kerngroepleden wordt wellicht nog een vijfde 

Kerngroeplid gezocht. Nadere informatie zal volgen. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2018 zal er jaarlijks een ALV worden georganiseerd. Te beginnen in het 

voorjaar van 2018. Dan zal het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018 aan de 

leden worden voorgelegd en toegelicht. Verder zal het financiële jaarverslag ter  

goedkeuring worden aangeboden. Leden kunnen onderwerpen voor de 

vergadering aanbieden via info@stadsdorprivierenbuurt.nl.  

 

Tijdens het Themagedeelte presenteerden alle activiteiten- en werkgroepen zich 

met een kort praatje. Vertegenwoordigers van de alle groepen schetsten een beeld 

van de activiteiten, de ontwikkelingen en de ervaringen in de afgelopen tijd, en de 

plannen voor de nabije toekomst. Voor meer informatie en uitwisseling was 

vervolgens alle gelegenheid op de informatiemarkt.  
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Door een open uitnodiging op de voorpagina van de Echo om een kijkje te komen 

nemen bij ons Stadsdorp, kwamen 15 à 20 geïnteresseerde buurtgenoten zich 

oriënteren. Daar zijn weer nieuwe aanmeldingen uit voortgekomen. 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen voor nieuwe activiteiten 

Aanwezige Stadsdorpers is gevraagd om aan te geven voor welke onderwerpen ze 

echt warmlopen, wat ze echt boeit. Dat leverde een aantal interessante ideeën op 

voor mogelijke nieuwe activiteiten. Dit zijn ze: 

  

Autobiografisch schrijven 
Samen kunst beleven/bezoeken 
Concert/opera bezoek 
Muziek maken/beleven 
Fotografie - gebruik digitale camera 
Tekenen/schilderen voor beginners 
Uitgaan (Last minute tickets) 
Tripjes met de Groengrijs bus maken 

Met de partytram door de stad 
Theeproeverij 
Kruiden gebruiken/proeven 
Eten bij de buren 
Korte wandelingen door de buurt – max 1 uur 
Zwemmen  
Samen koffie/wijntje drinken bij buurtgenoten 
Gedachtenuitwisseling over leven & dood 

 

Er zijn ook onderwerpen genoemd, waarmee activiteitengroepen in het Stadsdorp 

reeds actief zijn. Dus kijk ook op de website wat er al gebeurt, en sluit je aan! Een 

tweede groep starten kan natuurlijk ook altijd. 

De ideeën zijn door individuele personen aangedragen. Maar er zijn vast meer 

mensen die interesse hebben in een of meer van de genoemde onderwerpen. En 

misschien is het dan leuk om de koppen eens bij elkaar te steken. Wie weet kom 

je dan samen tot leuke ideeën om mee aan de slag te gaan. Als het je wat lijkt om 

met een of meer van de genoemde onderwerpen samen met andere Stadsdorpers 

iets te doen, laat dat dan weten via info@stadsdorprivierenbuurt.nl. Ook als je met 

een ander thema iets zou willen doen, laat het weten!  

Je kunt natuurlijk ook altijd een Bruggetje op de website plaatsen, met een oproep 

of een voorstel. De Kerngroep is bereid te helpen met een opstart. Maar de 

coördinatie van activiteitengroepen doen deelnemers zelf. 
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