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Stadsdorp Rivierenbuurt 
 
Verslag bijeenkomst 7-12-2021 
 
 
Aanwezig: Annemieke T.; Hanneke v S.; Annemiek d W. (gespreksleider); Dick d J.; Andrea B.; 
Annette S.; Jose D.; Herman M.; Marjan S.; Maaike R. (gespreksleider); Patty I.; Guuske K.; Carolien 
vd H.; Dineke B. (verslag) 
Afwezig met kennisgeving: Alice S.; Gepke A.; Anneke D.; Marian S.; Ymkje S. 
Afwezig i.v.m. begrenzing aantal deelnemers door locatie: Carla d G., Marjan R. en Marianne O. 
 
Opening en inleiding: Maaike heet iedereen welkom, vertelt dat door coronamaatregelen slechts 
16 mensen aanwezig mogen zijn en dat helaas mensen teleurgesteld moesten worden. 
Doel van deze bijeenkomst:  
1) Verder bespreken/kijken naar verlichting van de taken van de kerngroep. 
2) Toespitsen op/uitdiepen van de in vorige bijeenkomst door iedereen gevoelde waarde van het 
Stadsdorp: verbinding en ontmoeting. 
 
Agenda: 

1) Verslag 9-11-2021 n.a.v. 
*Uitleg genoemde term Scandinavisch model:  gelijkwaardig, geen hiërarchie 
*Met problemen op pagina 1 wordt bedoeld: er wordt ervaren dat te weinig mensen iets willen 
doen, te weinig mensen nemen initiatieven, draaglast wordt slechts door enkelen gedragen. 
Reden hiervan is onbekend. Misschien door werkwijze Kerngroep? Misschien omdat mensen wel 
graag aan activiteiten deelnemen, maar zelf niet graag op voorgrond staan? 
Vraag is: hoe krijg je draagkracht verbreding,  verspreiding van initiatieven? 
Verslag wordt vastgesteld met dank aan Marjan en Hanneke. 

 
2) Bespreking Notitie: Spelregels Stadsdorp Rivierenbuurt  
(met dank aan Alice, José, Carolien en Guuske) 

 
Vraag aan deze werkgroep: uitzoeken of de structuur van het Stadsdorp (en de daarbij horende 
taken van de kerngroep) lichter kan zijn.  
Uitgangspunt is: zo simpel mogelijk. 
 
Antwoord: dat is zeker mogelijk. 
Er is bijv. geen verplichting voor het houden van ALV en het hebben van statuten  
Wel verplicht:  
** Een rechtsvorm i.v.m. een zakelijke rekening en inschrijving bij de KVK 
** Een informele vereniging moet voldoen aan de eisen van de WBTR (wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen en 
** Transparantie en schriftelijke vastlegging van afspraken/besluitvorming.  
 
Discussie/opmerkingen:  
- Wat zou een wenselijke manier zijn van verspreiding van informatie t.a.v.  
beleid/besluitvorming/ontwikkelingen?  
- Hoe groot/klein zou de ‘dragende groep’ kunnen zijn? 
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- Zou de huidige groep van 21 mensen dit kunnen dragen? 
- Hoe vaak zou deze groep bij elkaar moeten/kunnen komen per jaar? 
- Zou info vanuit deze groep de kerngroep kunnen voeden? Als een soort ontwikkelbad?  
- Of juist beleid- en besluitvorming niet meer bij de kerngroep  neerleggen? 
- Bij Stadsdorp Westerpark bestaat de dragende groep uit 6 mensen zonder functies 
- Organische ontwikkeling naar nieuwe werkwijze van een collectief? 
- Een nieuwe werkwijze, een collectief van 21 mensen, vraagt commitment 
- Inschrijving KVK vraagt 2 mensen, maar zij hoeven niet de verantwoordelijkheid te dragen.  
- Behandelen van acute vragen: Hoe kunnen deze toch snel beantwoord worden zonder 
overbelasting van enkelen? Aanspreekpunt is nodig, maar het beantwoorden hiervan kan 
gedelegeerd worden naar bijvoorbeeld de Binnenbuurt coördinatoren of anderen. 
- Veranderingsproces hoeft niet snel, mag 5 jr duren (info Guuske) 
Besluit: een kleine werkgroep vertaalt deze discussie in concretisering van o.a.**spelregels, 
 ** statuten ** hoe vaak per jaar zijn bijeenkomsten wenselijk ** hoe kan informatie uitwisseling 
plaatsvinden zonder AVL  ** hoe kan een collectieve werkvorm voldoen aan WBTR eisen. 
Werkgroep: Guuske, Andrea, Annemieke en Maaike 
Vraag van Guuske: graag nog ideeën/aanvullingen/antwoorden op de vragen blz. 3 van notitie 
Spelregels Stadsdorp Rivierenbuurt naar alle aanwezigen mailen. 
 

3) Uitwisseling werkgroepen: successen en zorgen delen & leren van elkaar 
 

• Werkgroep Inloop: Annemieke; Annemiek  
Goed: goede opkomst, voldoet blijkbaar aan behoefte. Tijdens lockdown ook tweemaal gezoomd 
en in de zomer is de inloop buiten in het park gehouden. Ook daar grote opkomst, ook van andere 
mensen dan die bij de gewone inloop(binnen) komen. Enthousiast team van gastvrouwen/heren, 
loopt financieel in de +. 
Zorg: hoe nu nieuwe vorm te zoeken in deze tijd, aanvulling van team gewenst. Zoeken naar 
verbreding van groep bezoekers (mogelijk wat jongeren?). Annemieke heeft een mail gestuurd 
met verzoek om ideeën voor alternatieven van de Inloop. 
Nog ideeën over thema’s en muziek? Mailen naar de Annemieke en Annemiek 
 

• Werkgroep Zorg en Wonen: Marjan en Maaike 
Onderdeel Zorg: 
Goed: Sinds 2014 bestaat het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen/Kenniskring Zorg en Wonen. 
Hierin participeert Marjan namens de werkgroep. Februari 2022 is er een grote bijeenkomst van 
de Kenniskring Zorg en Wonen. 
Zorg: Thema bijeenkomsten zijn vanwege corona niet doorgegaan. Info nu via de Nieuwsbrief. 
Normaal worden ouderen via de Inloop gevolgd (doel: de weg wijzen bij hulpvraag, niet oplossen), 
Momenteel is dat lastiger, wordt nu d.m.v. briefjes/bezoekjes gedaan, maar gaat moeilijker.  
In de toekomst zal het thema Zorg en Wonen steeds meer tijd en aandacht vragen doordat er 
sprake van  weinig plekken in zorginstellingen, verplicht thuiswonen in ongeschikte woning, 
overbelaste thuiszorg, te kort aan financiën en personeel is.  
 
Onderdeel Wonen: 
Goed: Wonen is zo’n stadsbreed thema dat de werkgroep vooral samen met de Kenniskring Zorg 
en Wonen actief is. Liefst invloed uitoefenend op de Gemeente. Er is gekeken naar woonvormen 
voor ouderen in de Zuidas, geclusterd wonen. 
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Zorg:  Van vele initiatieven is weinig te verwachten o.a.  i.v.m. hoge grondprijzen in Amsterdam. 
Ook wordt gekeken (en besproken met de gemeente en wooncoöperaties)naar een idee van 
wooncirkels vanuit d’Oude Rai. (thuiswonen met aandacht/zorg rond een bestaande 
zorgvoorziening) 
Doel van de werkgroep: Stimuleren tot nadenken hoe bereid je je nu al voor op de toekomst.  
 
Zowel bij deze werkgroep als bij het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen/Kenniskring Zorg en 
Wonen worden mensen gevraagd. Marjan zou, na jaren inzet, willen stoppen. 
 

• Werkgroep Locaties: Andrea 
Doel: zoeken naar locaties voor bijeenkomsten/activiteiten voor het Stadsdorp. 
Zorg: verloopt moeizaam, er is geen plek te vinden, zeker niet voor weinig geld.  
Goed: er is nu een duidelijke inventarisatie op papier gezet (dank aan Carin G). Deze inventarisatie 
is op te vragen. 
Vraag: graag uitbreiding van de werkgroep en tips van mogelijke ruimtes  
 

• Werkgroep Binnenbuurten: Annette en Andrea 
Zorg: ligt momenteel stil, nu niet op de hoogte van wat er speelt in de BB’en. Het stokje van de BB-
coördinatoren doorgeven, gaat moeizaam. Bij het ouder worden lijken sommigen minder deel te 
nemen aan activiteiten.  Functioneren van BB RijnWest komt niet van de grond. 
Goed:  ondanks corona blijven de BB’en bestaan en verschillende zijn ook actief en hebben een 
bindend karakter. De BB’en zijn het kloppend hart van het Stadsdorp.  
Voorstel: BB-coördinatoren kunnen hierover live samen met elkaar brainstormen. 
 

• Werkgroep generaties; Annette (2 anderen zijn inmiddels gestopt).  
Doel: activiteiten organiseren tussen/met verschillende generaties 
Zorg: ligt stil.  
Afspraak gemaakt voor overleg werkgroep Inloop en werkgroep Generaties. 
Heeft behoefte aan versterking 
 

• Opgeheven werkgroep Lezing/concerten: Marjan en Carin  
Het deel lezingen is naar de werkgroep Inloop overgedragen. De concerten zijn gestopt.  
Hiervoor ligt nog een compleet draaiboek bij Marjan wanneer iemand dit over wil nemen. 
 

• Website: Dick (webredactie) en Gepke (agenda) 
De inhoud van de website wordt aangestuurd door de Kerngroep. Carolien redigeert de 
binnenkomende stukken 
Zorg: veel activiteiten liggen stil door corona, dus weinig agenda-invulling. 
Goed: er zijn nieuwe teksten (door Carolien en Marjan) aangeleverd, waardoor de website 
vernieuwd is.  
Het technisch beheer is in externe handen. 
Vraag: uitbreiding team.. Nu heeft alleen Dick kennis van technische zaken 
 

• Kerngroep: Carolien en Guuske  
Goed: er wordt veel werk verzet. 
Zorg: kwetsbaar, belasting was groot. Dit was reden van deze bijeenkomsten en het voeren van de 
discussie over verandering van het Stadsdorp. Centrale regeling blijft noodzakelijk voor o.a. de 
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Nieuwsbrief, ledenadministratie, financiën, overkoepelende rol, website/mail, contact 
onderhouden tussen de diverse werkgroepen.  
Werkgroep Regie versus Uitvoeren (mogelijke werktitel) werkt voor 18 jan 2022 een vervolg 
notitie uit. 
 

4) Terugkijken:  
Wat levert deze uitwisseling op in kernwoorden: energie, ingewikkelde organisatie,  hoopvol, 
vernieuwend, positief,  zin om iets bij te dragen, lichtheid, inspirerend, nut, creativiteit, 
gezamenlijkheid, informatief 
 

 
5) Rondvraag:  

- Carolien: schrijft een stuk voor de Nieuwsbrief over deze bijeenkomsten, Annemiek leest mee. 
- Dick: stelt voor verslagen en korte samenvattingen van de bijeenkomsten te plaatsen op de 
website. 
- Annemieke: vraagt iedereen om na te denken wat jezelf zou kunnen betekenen/doen in jouw 
BB.  
- Carolien zal deze vraag en ook de mail van de werkgroep Inloop opnemen in de Nieuwsbrief. 
- José: stopt bijwonen van deze bijeenkomsten. 
- Dineke: stopt met bijwonen van deze bijeenkomsten vanwege vrijwilligerswerk. 
 
Afspraken: 
**Vlg. bijeenkomst: dinsdag 18 januari 2022 (Guuske regelt de locatie) 
Waarschijnlijk zullen nog steeds helaas 16 deelnemers aanwezig kunnen zijn. 
**Werkgroep Regie versus Uitvoeren maakt een nieuwe notitie en bereidt de volgende 
bijeenkomst voor incl. agenda (stuurt dit 1 week voor datum naar voorzitters.) 
**Voorzitter volgende bijeenkomst: Annemiek i.s.m. Maaike 
**Het verslag en de uitnodiging zullen naar alle 22 betrokken deelnemers gestuurd worden 
 
Nota bene: 

• Graag aandacht voor de vraag om aanvulling/uitbreiding/vervanging van de diverse 
werkgroepen.  

• Helaas is het een lang verslag geworden. Inkorten gaf te weinig informatie om op een 
constructieve manier steeds verder met het proces te kunnen gaan. Vooral ook omdat 
waarschijnlijk bij de volgende bijeenkomst weer slechts 16 mensen aanwezig zullen 
mogen zijn. Ook dan zullen er helaas weer mensen teleurgesteld moeten worden 

 
 

Fijne feestdagen, een goede jaarwisseling 
En een heel goed en gezond 2022 gewenst! 


