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Verslag in grote lijnen van brainstorm Stadsdorp Rivierenbuurt 9-11-2021  

Aanwezig waren: Alice S.; Andrea B.; Annemiek d W.; Carla d G.; Carolien vd H.; 

Guuske K., Dick d J.; Dineke B.; Gepke A.; Hanneke v S. (verslag); Herman M.; José D.; 

Maaike R.; Marianne O.; Marjan S. (verslag); Patty I.; Ymkje S.. Van het Gilde Ad M. 

(voorzitter).  

Niet aanwezig konden zijn: Anneke D.; Annemieke T.;  Annette S.; Marian S.; Marjan 

R. 

 

In een welkomstwoord vraagt Carolien welke werkwijze past nog bij het Stadsdorp 

kijkend naar de toekomst en is de huidige manier van werken van de Kerngroep 

stimulerend, motiverend, of remmend?  

Zij vertelt dat er –zoals bekend- met het Gilde een traject is geweest om te kijken 

naar de manier van werken van de Kerngroep.   

Het motto voor dit gesprek is: het Stadsdorp is van, door en voor de leden; wat zijn 

er voor ideeën en hoe gaan wij verder. 

Zij introduceert Ad van het Gilde die zal voorzitten. Hij vertelt dat er een advies is 

gegeven aan de kerngroep i.v.m. hun werklast. Hij vindt het belangrijk dat hun 

taken transparant zijn voor leden. 

Door deze dubbele insteek van het gesprek, de vraag van Carolien namens de 

Kerngroep en de opmerking van Ad, wordt er een tijd op twee sporen gesproken. 

Oplossingen voor de kerngroep, voor nieuw bloed in het ledenbestand, nieuwe 

aanwas, verhogen van bijdragen. Er worden zaken genoemd over andere 

vrijwilligersorganisaties met vergelijkbare problemen. Problemen uit twee 

Binnenbuurten waar leden verouderen, overlijden of verhuizen. 

Dan kantelt het gesprek en wordt voorgesteld de twee sporen te splitsen en te 

kijken naar wat enthousiasmerend werkt. Dat levert verheldering op. Er komen 

verhalen over de kracht van verbinding, over enthousiasme in Binnenbuurten. Juist 

ontstaan in coronatijd. De vraag wordt gesteld hoe kun je dat vasthouden. 

Er wordt van diverse kanten uitgesproken dat het Stadsdorp heel krachtig is en veel 

potentie heeft. Dat er contacten in de buurt en met buren zijn en op straat 

ontmoetingen ontstaan doordat het Stadsdorp er is.  

Blijkbaar is er een verschil tussen Binnenbuurten. Er worden aspecten van invloed 

genoemd zoals leeftijdsverschil, maar ook allerlei andere zaken die mensen bezig 

houden. Er wordt over gesproken dat ook veel dingen van toevalligheid afhangen. 

Er komt een pas op de plaats door de vraag: hoe het probleem van de Kerngroep op 

te lossen?  Daar wordt aan toegevoegd ervaren mensen belemmeringen? 
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Wat wordt gedeeld is: 

• de Kerngroep trekt teveel naar zich toe, heel goed bedoeld maar is daardoor 

geïsoleerd geraakt; zie het meer bedrijfsmatig en delegeer 

• splitst formele zaken die voortkomen uit de informele verenging van 

informele taken 

• bij een informele vereniging horen verplichtingen (zoals jaarstukken, 

statuten, zaken rond de AVG en WBTR (Wet bestuur en toezicht  

rechtspersonen). En verder zijn er taken rond communicatie, website, 

nieuwsbrief, mail, ledenadministratie. 

• hef de informele vereniging op; of regel de informele vereniging lichter 

(opgericht vanwege de behoefte aan een zakelijke rekening) 

• ga opnieuw fris kijken naar de structuur; kies een lossere structuur  

• laat nieuwe initiatieven gewoon gebeuren; laat het organisch verlopen 

• er is niet direct animo taken over te nemen van de Kerngroep; veel 

aanwezigen hebben al een taak; sommigen willen best taken overnemen 

• door de pandemie zijn contacten tussen Kerngroep en coördinatoren van 

werkgroepen verwaterd. Een overleg als van vandaag kan een dergelijk 

regelmatig overleg waarschijnlijk doen vervallen. 

• kan er een soort collectief komen naar Scandinavisch model kijkend naar wat 

moeten wij doen en wij wat willen wij doen? 

• laat het bestuurlijk element zo licht mogelijk zijn en zet ontmoeting, de stad 

kleiner maken en verbinding weer centraal. 

Dit alles leidt tot een meer gefocust gesprek na de pauze waarvan de uitkomst is 

dat: 

1. Er onderzocht gaat worden hoe dit lichter maken van de organisatiestructuur 

vorm kan krijgen. De volgende vier mensen buigen zicht daarover Alice, José, 

Carolien en Guuske. Als voorbeeld wordt Stadsdorp Westerpark genoemd. Guuske 

zal bij het Westerpark informeren naar hun jurist; Alice biedt haar huis aan als 

overleglocatie. 

2.  Er met allen, die genodigd waren voor het overleg van 9 november, verder 

gepraat zal worden over de uitkomst van bovenstaand onderzoek. Daarnaast zal 

besproken worden of zo’n breed overleg met coördinatoren van de werkgroepen en 

Binnenbuurten met de Kerngroep een goede vorm kan zijn, bijvoorbeeld 1x per 

kwartaal. Annemiek gaat met Maaike dit overleg voorbereiden en voorzitten. 

Gepke heeft met Dynamo geregeld dat wij opnieuw bij elkaar kunnen komen in de 

Veluwelaan 20 op 7 december van 14.00 tot 17.00 uur. Gepke heeft dat iedereen 

inmiddels  laten weten.  


