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Verslag Algemene Ledenvergadering 

StadsdorpBuurt7 Coöperatief U.A. gevestigd te Amsterdam 
 

Datum:  21 april 2016 

Aanvang:  16.00 uur 

Locatie:  Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam 

 

Aanwezig:  Zie bijlage presentielijst 

Afwezig met Bericht: Zie bijlage presentielijst 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Interim-voorzitter Ella Kruzinga opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt 

de bestuursleden voor. De agenda wordt vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn vier afmeldingen binnengekomen. Zie de presentielijst. De mededelingen 

komen bij bespreking van het jaarverslag 2015 aan de orde. 

3. Verslag (leden)bijeenkomst van 12 maart 2015 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

Naar aanleiding van een opmerking over het niet aanvragen van subsidie in 2015 

antwoordt de penningmeester dat dit ook voor 2016 het geval is. Hij legt uit dat de 

financiële reserves van het Stadsdorp ruim voldoende zijn door eerder ontvangen 

giften. Daarom is in 2015 ook geen contributie gevraagd en gelet op de huidige 

plannen is dit ook voor 2016 niet nodig. Donaties blijven altijd welkom natuurlijk. 

Daarnaast zijn we blij met onze sponsors zoals het gebruik van de Westerkerk voor 

veel van onze bijeenkomsten, de Ware Jacob voor de drank en AH voor de 

versnaperingen. 

Voor 2017 zal opnieuw gekeken worden naar de noodzaak van subsidies en/of 

contributies in verband met nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg 

of de eventuele ingebruikname van de Torensluis. 

 

Naar aanleiding van een vraag over het aanpassen van de Statuten in verband met de 

Coöperatie wordt geantwoord dat de statuten voorlopig ongewijzigd gehandhaafd 

blijven. Naast de kosten verbonden aan het omzetten van een coöperatieve vereniging 

naar een gewone vereniging is het onzeker of het Stadsdorp wellicht in de nabije 

toekomst wel gebruik zou willen maken van de coöperatie in verband met de zorg. Het 

bestuur maakte zich vorig jaar zorgen over de verplichte aangifte voor de 

vennootschapsbelasting. Inmiddels is deze aangifte geen probleem meer omdat Gerald 

Slot deze aangifte vrijwillig voor het stadsdorp regelt. Het bestuur heeft inmiddels ook 

een notaris doorgekregen die bereid is tegen 50% van de gebruikelijke kosten de 

statuten te wijzigen als dit toch de beste keuze mocht blijken te zijn. 

4. Goedkeuren jaarrekening 2015  
Het kostenplaatje is redelijk simpel: de kosten hebben vooral betrekking op 

bijeenkomsten, bank en telefoon.  

De kascommissie, bestaande uit Theo Voss en Mirjam Kramer, heeft geen op- of 

aanmerkingen en verleent décharge aan penningmeester en bestuur.  
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Theo Voss treedt af als lid van de kascommissie. Eugenie van de Eijnden volgt hem op 

als lid. De penningmeester bedankt de kascommissie voor hun inzet. 

 

Het financieel verslag 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

5. Goedkeuren begroting 2016  

De voorlopige begroting 2016, weergegeven naast de begroting van 2015, is mede 

gebaseerd op de jaarrekening 2015. Als er verdere activiteiten voorgesteld worden kan 

de begroting eventueel nog gewijzigd worden.  

 

De begroting 2016 wordt door de vergadering vastgesteld. 

6. Goedkeuren jaarverslag 2015  
Het verslag geeft uitgebreid inzage in de ontwikkelingen van StadsdorpBuurt7 van het 

afgelopen jaar. Een belangrijk punt voor 2016 is de mogelijkheid van een 

ontmoetingsplek voor buurt 7 in de Torensluis. De voorzitter geeft een korte 

toelichting. Drie partijen zijn in onderhandeling met stadsdeel Centrum over het 

gebruik van de ruimte in de Torensluis: Het Spinhuis Kollektief die de Torensluis 

gekraakt hebben, StadsdorpBuurt7 en omwonenden van de Torensluis, verenigd in de 

Brug9Buurt. De onderhandelingen zijn positief. Fred Kramer, secretaris van de VVAB 

heeft de rol van onafhankelijk voorzitter op zich genomen.  

 

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun grote inzet en interne ondersteuning. Zij 

maken het Stadsdorp. Hierbij dan ook een oproep voor nog meer vrijwilligers en ideeën 

voor nieuwe activiteiten.  

 

Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. 

7. Aftreden bestuursleden Gemma Keijzer en Ella Kruzinga en benoeming van 

eventuele nieuwe leden bestuur 

In 2016 treden 2 bestuursleden af. 

 - Ella Kruzinga, interim-voorzitter. Zij verhuist naar een andere buurt en zal 

langzamerhand al haar taken overdragen. 

- Gemma Keijzer, tijdelijk algemeen bestuurslid Zij treedt af in verband met drukke 

werkzaamheden en activiteiten voor Stadsdorp Noord-Jordaan waar zij woont.  

Dit betekent dat het bestuur nu nog maar uit twee leden bestaat: Joop Smoor, 

penningmeester en Hanna Lantinga, algemeen bestuurslid. Er is dus dringend 

aanvulling nodig. 

 

Joop bedankt beide bestuursleden en merkt op dat Ella eigenlijk onvervangbaar is, 

gezien haar tomeloze inzet en haar veelheid aan activiteiten, zoals het schrijven van de 

maandelijkse nieuwsbrief, het bijhouden van de ledenadministratie en de website (die 

overigens aan vernieuwing toe is). Als een ware spin in het web blijft ze zo van alles op 

de hoogte. Laat je hierdoor echter niet afschrikken. Het betekent niet dat dit alles door 

één nieuw bestuurslid/voorzitter tegelijk moet worden overgenomen. Meerdere mensen 

zijn welkom.  

 

8. Activiteiten 

Toelichting op nieuwe en bestaande groepen zal gegeven worden in de activiteiten 

carrousel na afloop van de Algemene Ledenvergadering. 
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9. Rondvraag 

Naar aanleiding van vragen de volgende antwoorden:  

Buurt 7 wordt begrensd door de Prins Hendrikkade, Damrak, Raadhuisstraat, 

Prinsengracht, Brouwersgracht. Dit staat ook vermeld in de Buurtkrant, de Stadsdorp 

Nieuwsbrief en op de website. Bewoners uit aanpalende straten zijn echter ook welkom 

als zij zich bij Buurt 7 betrokken voelen. 

 

De ledenlijst van het Stadsdorp staat niet op de website vermeld in verband met de 

privacy van de leden. Eventuele vragen en of berichten kunnen altijd via het bestuur of 

binnen de groepen doorgespeeld worden. 

Marijke Winnubst deelt mee dat zij en Nora de Gorter een buurtlijst hebben van 

klussers waarmee leden goede ervaringen hebben. Deze lijst op de website zetten zou 

problemen op kunnen leveren. Wel kan er een bericht op de website en in de 

Nieuwsbrief geplaatst worden dat bij Marijke Winnubst en Nora de Gorter deze 

informatie kan worden opgevraagd. 

Dic Brink heeft grote interesse in het Torensluis proces en zegt daarom een donatie toe 

van €150, tevens heeft hij nog een koffiezetapparaat dat hij wil afstaan voor de 

Torensluis. Deze gedachte wordt in dank aanvaard. 

 

De voorzitter van de vergadering sluit de vergadering om 16:45 uur. 
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Achternaam Voornaam/Initialen Adres Postcode Handtekening    

Bien Ania Singel 30 hs 1015 AA      

Bracht Elisabeth Herengracht 108 1015 BT      

Brink Dic Westermarkt 15 d 1016 DH      

Doreleijers Janneke Brouwersgracht 20 1013 

GW 

     

Eijnden, van den Eugenie Keizersgracht 108 1015 CV      

Goossens Joke Binnen Brouwersstraat 

30 III 

1013 EG      

Groot, de Marijke Herenstraat 9 1015 BX afwezig met bericht    

Hartog Karen Spuistraat 6 1012 TS afwezig met bericht    

Keijzer Gemma Marnixstraat 295 1015 WL      

Kramer Mirjam Singel 115 h 1012 VH      

Kruzinga Ella Nieuwe Nieuwstraat 67 1012 NG      

Laan, van der Ciska Singel 1 a 1012 VC      

Lagermann Dick Singel 157 b 1012 VK      

Lagermann Henriette Singel 157 b 1012 VK      

Lantinga Hanna Herenmarkt 7 hs 1013 EC      

Mathijsen Ria Keizersgracht 20 a 1015 CD      

Rieffe Dorine Keizersgracht 15 a 1015 CC      

Smoor Joop Keizersgracht 37 1015 CD    
 

 

  

Swigchem, van Marleen Singel 92 1015 AD afwezig met bericht    

Tingen Rita Singel 131 1012 VH      

Troost Kitty Singel 190 1 1016 AA      

Truijens Nanny Singel 67 1012 VE      
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Verberne Marijke Keizersgracht 60 1015 CS      

Vos Jan St Nicolaasstraat 63 1012 NG      

Vos Peter Nieuwe Nieuwstraat 67 1012 NG      

Voss Theo Singel 131 1012 VH      

Werff, van der Carien Singel 127 1012 VH      

Wilbrink Ina Langestraat 56 1015 AM      

Willems Els Keizersgracht 144 hs 1015 CX      

Winnubst Marijke Lindengracht 197 b 1015 KG      

Zadoks Coos Herengracht 96 c 1015 BS afwezig met bericht    

        

Venekamp Lizzy Herengracht 102 C 1015 BS Was aanwezig, vergeten op 
te nemen 

   

Schilte-

Ouwehand 

Dorette Keizersgracht 40 f 1015 CR Was aanwezig, vergeten op 
te nemen 

   

 


