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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

StadsdorpBuurt7 Coöperatief U.A. gevestigd te Amsterdam 

 

Datum:  2 april 2019 

Aanvang: 16:15 uur 

Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 48 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Ina Wilbrink, voorzitter van het bestuur, opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt 

zichzelf en de overige leden van het bestuur voor: Hanna Lantinga, secretaris en Joop Smoor, 

penningmeester.  

Ella Kruzinga zal het verslag maken. 

 

De voorzitter geeft aan dat er een rooster van aftreden zal komen voor het bestuur, zodat er 

een roulering van bestuursleden zal ontstaan. Op de vraag vanuit de zaal wat U.A. betekent in 

onze naam moet iedereen het antwoord schuldig blijven. (U.A. betekent ‘uitgesloten 

aansprakelijkheid’. Bij een ‘coöperatie U.A.’ zijn leden niet hoofdelijk aansprakelijk voor 

eventuele verliezen van de coöperatie, PMK). 

Zij heet tevens Fred Geukes Foppen welkom. Hij zal na de ALV een korte presentatie geven 

over de nagedachtenis van de 44 slachtoffers van de bominslag op 11 mei 1944. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn vòòr de vergadering 10 afmeldingen binnengekomen.  

 

Er is een ingekomen stuk binnengekomen van Eveline van Nierop. Dit is, met het antwoord 

van het bestuur, als bijlage naar de leden gestuurd. Eveline krijgt de gelegenheid om een 

toelichting te geven.  

Eveline begint haar toelichting met aan te geven dat zij geen toestemming heeft verleend om 

haar ingekomen stuk naar alle leden te sturen. Dit is niet conform de nieuwe regels van de 

privacy. 

In het kort komt haar voorstel neer op het verlenen van toegang tot een digitale ledenlijst. 

Hiervoor moeten alle leden eerst toestemming verlenen en moet er een login toegevoegd 

worden aan de website om toegang te krijgen tot deze digitale ledenlijst. Eveline maakt uit 

de uitslag van de enquête op dat er behoefte is aan mensen ontmoeten en leren kennen en 

aan verjonging. Toegang tot de ledenlijst kan hier een voertuig voor zijn. Eveline heeft 

ervaring met toegangscodes van koor en tennisclub en wil het gebruik van digitale middelen 

stimuleren. Zij stelt voor om twee vrijwilligers te zoeken die dit in gang kunnen zetten. 

De voorzitter reageert op haar verhaal door te zeggen dat in de bijlage al geantwoord is dat 

het bestuur eerst onderzoek wil doen bij bijvoorbeeld andere stadsdorpen over het hoe en 

waarom en de stemming wil peilen onder de Stadsdorpers of meerdere mensen behoefte 

hebben aan digitale toegang tot een ledenlijst. Zij zegt toe hierop terug te komen. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2018 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de notulist. 

Naar aanleiding van het verslag, punt 5 over het opzeggen van het telefoonabonnement en 

het gebruik van een privé telefoonnummer, komt de vraag van Eugenie van den Eijnden welk 
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privé nummer dit is. Het antwoord is dat het hier gaat om het nummer van Janneke 

Doreleijers. 

 

4. Goedkeuring jaarverslag 2018 

Op pagina drie van het verslag staat dat er ‘… zeven nieuwe groepen zijn ontstaan …’. De 

voorzitter stelt dat hier enige onzekerheid over is of het 7 of 5 nieuwe groepen zijn. Zij stelt 

voor de ‘zeven’ te veranderen in ‘een aantal’. Hier is geen bezwaar tegen. Ina benadrukt dat 

er 45 nieuwe Stadsdorpers bijgekomen zijn, maar dat we niet moeten vergeten dat er ook 

mensen verhuisd zijn. Op de vraag van Marijke Winnubst over het aantal leden, geeft Ina 

antwoord dat dit er 220 waren toen het Jaarverslag werd geschreven. 

Het jaarverslag wordt met bovenstaande wijziging goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

5. Goedkeuring jaarrekening 2018 

De penningmeester verduidelijkt dat de kosten voornamelijk betrekking hebben op bank- en 

telefoonkosten en dat er extra uitgaven waren ter gelegenheid van het 5 jarig jubileum van 

het Stadsdorp. Er zijn verder geen rare dingen naar boven gekomen. Hans Mensink leest het 

verslag van de kascommissie voor. Door de jaarrekening goed te keuren, verstrekt de 

vergadering het bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid over 2018. 

 

De leden van de kascommissie wordt gevraagd of zij als lid door willen gaan. De vraag wordt 

door Eugenie van den Eijnden opgeworpen of zij statutair nog door mag gaan. Staat er een 

termijn voor? Volgens Dorette Schilte-Ouwehand, ook lid van de kascommissie, staat er niets 

in de statuten over het aantal jaren dat iemand lid mag zijn van de kascommissie. Daarop 

stellen alle drie de leden zich opnieuw beschikbaar als lid van deze commissie. 

 

6. Goedkeuring begroting 2019 

Er wordt gevraagd door zowel Nora de Gorter als Christel van Rooy waarom de begroting 

voor 2019 €100 minder is dan die van 2018. De penningmeester antwoordt hierop dat dit 

vooral ligt aan het ontbreken van de telefoonkosten door het opzeggen van het 

abonnement. 

De begroting wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

De penningmeester krijgt tevens toestemming om aan alle geregistreerde leden ontheffing 

te verlenen voor het betalen van het lidmaatschap 2019, op grond van artikel 6, lid 3 van de 

Statuten. 

 

De voorzitter memoreert dat zij Gerolf Slot is tegengekomen, buurtgenoot en de partner van 

Fréderique Chauvet, de fluitiste die heeft gespeeld op één van onze eerste bijeenkomsten in 

de Westerkerk. Belangrijker in dit verband is echter dat Gerolf ieder jaar gratis de 

belastingaangifte (o.a. vennootschapsbelasting) voor het Stadsdorp regelt. Het is belangrijk 

om ook dit soort vrijwilligers af en toe in het zonnetje te zetten. 

 

7. Discussie uitslag enquête 2019 

De voorzitter memoreert dat een respons van 30% niet slecht is voor een digitale enquête. Zij 

bedankt iedereen voor de genomen moeite. Een van de opmerkingen in de enquête was 

waarom deze enquête gehouden werd. Ina zegt dat het Stadsdorp 5 jaar bestaat. De meeste 

opstartproblemen zijn wel opgelost en we kunnen daardoor op naar de volgende 5 jaar. 
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Maar de vraag ligt er wat voor een Stadsdorp we willen zijn en waar we nu staan. Zij ziet een 

grote cirkel van 220 mensen die onze nieuwsbrief ontvangen. Dan komt er een kleinere cirkel 

van zo’n 70 mensen die min of meer geregeld aan activiteiten mee doen. Waarom doen niet 

meer mensen mee aan de activiteiten die worden georganiseerd? Want iedere activiteit 

vormt een mogelijkheid tot ontmoeting, is een middel om elkaar beter te leren kennen.  

Komt dat soms door gebrek aan een buurthuis, een eigen ruimte? Waardoor sommige 

activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Dat heeft tot nu toe zeker meegespeeld. 

 

Een opvallende uitkomst van de enquête was het grote aantal zorgen dat werd geuit over 

ontwikkelingen in de buurt m.b.t. verkeer, vastgoed, parkeervoorzieningen, Airbnb, etc. Ina 

vraagt wie van de aanwezigen die zorgen delen. Dat blijken er veel te zijn. Nora Gorter stelt 

dat mensen naar de vergaderingen moeten die de Gemeente over dit soort onderwerpen 

organiseert. Zij komt hier maar weinig Stadsdorpers tegen. Ella Kruzinga vraagt zich af of dit 

wel onderwerpen voor het Stadsdorp zijn. De aanwezigen vinden van wel. Dorette Schilte-

Ouwehand verwijst naar de statuten waarin staat dat de ‘…coöperatie zich mede ten doel 

stelt het behartigen van andere maatschappelijke, materiële stoffelijke belangen van haar 

leden’. (Art2:2). Christel van Rooij stelt dat de woningmarkt en het verkeer een ernstige zorg 

zijn ‘de WOZ waarde stijgt de pan uit’. Nora de Gorter vindt dat dit soort onderwerpen niet in 

het Stadsdorp thuis horen en Marjo Visser vindt dat we eerst moeten vaststellen of we vinden 

dat het Stadsdorp als belangenbehartiger moet optreden. Volgens Dorette Schilt-Ouwehand 

volgens de statuten wel. Evelien stelt dat in ieder geval de verslagen van allerlei vergadering 

die hierover gaan in de Nieuwsbrief moeten komen te staan. Ton Mol vindt dat we voor de 

directe belangbehartiging het Wijkcentrum d’Oude Stadt hebben. Daarin zitten twee 

vertegenwoordigers namens buurt 7 in en die kunnen onze belangen daar 

vertegenwoordigen. 

Marjo Visser werpt op of het bestuur wel als belangenbehartiger wil optreden, heeft het 

bestuur daar de kennis en de tijd voor? Dit zou dus door Stadsdorpers aangepakt moeten 

worden. Zijn daar vrijwilligers voor? Eugenie van den Eijnden geeft aan dat hier ook 

Stadsdeelcommissies voor zijn, we zouden die een keer kunnen uitnodigen om ons op de 

hoogte te stellen van de huidige gang van zaken en om onze klachten aan te horen. 

 

De vraag is of we een ‘dorpspomp’ willen zijn of dat we meer willen. De belangen lopen 

nogal uiteen. Als we meer willen zal dit uit de leden moeten komen, de Kerngroep kan dit 

niet aan. De oproep is dus om je aan te melden als je met een bepaald onderwerp aan de 

slag wilt.  

 

Wat de locatie voor activiteiten betreft begint er hoop te gloren aan de horizon. Joop Smoor, 

de penningmeester, is tevens onze locatieverkenner. Joop vertelt dat hij bij de Burghtschool 

is geweest waar men best wel wil meewerken, maar dat het eerst aan het bestuur moet 

worden voorgelegd. We zouden de foyer kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding. 

Hier kunnen 50 à 60 mensen in. Vervolgens zijn hij en Els Willems naar de Vinse School 

geweest. Leuke school, zijn ook zeer geïnteresseerd. Daar kunnen we ook terecht. Hooguit 

moeten we een vergoeding geven als er iemand speciaal voor ons nodig is. En we kunnen 

ook, gratis, bij de Rode Hoed terecht. Dit biedt allerlei perspectieven. Joop krijgt een verdiend 

applaus voor zijn inspanningen op dit gebied. 

De eerste try-out is in de Vinse School op 16 mei, waar een lezing wordt gehouden met als 

titel Buurt 7 en de Nachtwacht, door Gabri van Tussenbroek. 
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Een volgende bijeenkomst die we willen organiseren is over onze ‘digitale fitness’. Ella 

Kruzinga legt uit dat de bedoeling is om te kijken wat er allemaal voor digitale 

mogelijkheden zijn en waarom ze belangrijk of handig zijn. In de Vinse school is een 

computerlokaal dat wij eventueel ook kunnen gebruiken. Maar ze kan dit niet alleen 

organiseren en vraagt hulp om dit met haar op te zetten. Je kunt mailen naar 

contact@stadsdorpbuurt7.nl. 

 

Ina roept iedereen op vooral regelmatig naar de Website te kijken, die regelmatig wordt 

bijgehouden. Ook is er een Prikbord waar vragen en mededelingen door de leden zelf op 

gezet kunnen worden. Alle ideeën en initiatieven kunnen gestuurd worden naar 

contact@stadsdorpbuurt7.nl 

 

8. Rondvraag en sluiting  

Ella Kruzinga verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen als dit nog niet gedaan is.  

Eveline van Nierop geeft aan dat de verkeerssituatie in de binnenstad is veranderd, waardoor 

o.a. de Keizersgracht drukker is geworden. De Commissie Westelijke Grachtengordel probeert 

hier iets aan te doen. Een bericht hierover is ook opgenomen in de Nieuwsbrief en op de 

Website. 

 

De voorzitter dankt vervolgens iedereen voor haar of zijn komst en sluit de vergadering.  

 

Namens het bestuur 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter          Secretaris 
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