
Inspirerende plenaire bijeenkomst van het Roze Stadsdorp Amsterdam 

 
Op 28 juni vond de derde bijeenkomst plaats van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Het Lloyd Hotel, dat 
zijn faciliteiten weer gratis beschikbaar stelde, onthaalde ons gastvrij.  
Voor ongeveer 30 geïnteresseerden presenteerde Daan namens de coördinatiecommissie deze 
bijeenkomst. 
 
Programma 
 
 Presentatie van de nieuwe website  
 Stand van zaken 
 Nieuws van de bestaande activiteitengroepen 
 Inventarisatie van nieuwe sociale en culturele activiteiten 
 Hoe vaak houden we plenaire bijeenkomsten en hoe vullen we die in 
 Wat verder ter tafel komt 

Presentatie van de nieuwe website                                                                                         
Ellekari, die samen met Babs en Marga de website ontwikkelt, houdt een heldere powerpointpresentatie. 
Op de website valt al veel informatie te vinden over het Roze Stadsdorp Amsterdam. De zaal was 
enthousiast. Vragen uit de zaal waren: waarom paars i.p.v. roze, en kunnen er niet meer 
regenboogkleuren (wereldwijd symbool lhbt)) gebruikt worden. Antwoord: in roze valt een tekst niet 
goed te lezen. De ontwikkelaars gaan er verder mee aan de slag. In de toekomst komt er een besloten 
gedeelte voor leden van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Op dit moment vult Ellekari de website, maar 
het is de bedoeling dat  t.z.t. ook anderen informatie en activiteiten op de website kunnen zetten. De 
bedoeling is dat er verschillende e-mailadressen komen voor de diverse activiteiten.  

Stand van zaken   
Ineke heeft een leuk interview gehad bij Radio Signaal, een omroep voor mensen in Amsterdam die zorg 
nodig hebben. Ze gaat informeren of er geluidsfragmenten zijn om op onze website te plaatsen. Ineke 
heeft ook een gesprek gehad met  Kees van ANBO Nieuw-West. Zij gaat met Daan kijken of we elkaar 
kunnen aanvullen.  

Daan was op bezoek bij de Zóciëteit om meer mannen betrokken te krijgen bij het Roze stadsdorp. Op 18 
juli (waarschijnlijk) is er in de Zóciëteit een dubbelinterview met Daan en Jan Nieuwenhuis, directeur van 
Gay Care, de thuiszorgorganisatie voor de LHBT-gemeenschap van Amsterdam en omgeving.  

Daan en Nanja hebben een gesprek gehad met de directeur van Gay Care. We willen cliënten van Gay 
Care betrekken bij het Roze Stadsdorp Amsterdam. We zullen de cliënten en medewerkers  ook 
uitnodigen voor onze volgende bijeenkomt en voor de picknick.   

De juridische commissie heeft geadviseerd om voorlopig nog geen juridische vorm te kiezen. 

Ineke heeft een eenmalige subsidie voor het Roze Stadsdorp Amsterdam aangevraagd bij de Centrale 
Stad.  

De pr commissie is bezig met een flyer, die uiterlijk voor de Grey Pride (30juli) klaar zal zijn. Daar gaan 
we de flyer uitdelen, en ook bij de Pink postcodeborrels en bij het LGBTQ & Transgender Café 
Amsterdam. We gaan inventariseren waar en wanneer de borrels plaatsvinden en wie er heen zal gaan. 
Misschien dat we daar ook meer mannen kunnen bereiken.  De pr commissie gaat in kaart brengen waar 
we onszelf nog meer kunnen promoten.   

Marijke van de borrelcommissie meldt dat de borrel drie keer met succes heeft plaats gevonden, de 
laatste keer in café L'Opera. Daar waren ongeveer 30 mensen waarvan 13 mannen. De sfeer is daar wel 
anders dan in Saarein en er is helaas geen terras. De zaal vindt een wisselende locatie wel leuk, en vindt 
het belangrijk dat de locatie centraal gelegen is. 

Nieuws van de bestaande activiteitengroepen                                                                             
Het skaten op 22 juni heeft geen doorgang kunnen vinden vanwege technische en andere ongemakken, 
en ook de weersverwachting was niet al te best.  Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor maandag 17 
augustis.  



Het filmclubje is een paar weken geleden op zondagochtend naar Cinecenter geweest en dat was heel 
leuk.  

Fietsgroepje heeft 27 juni gefietst. Er komt naar voren dat niet iedereen vaste afspraken wil, maar het op 
de dag zelf zou willen bekijken. Ook niet iedereen heeft een smartphone, dus hoe ga je daar mee om? 
Hoe bereiken we elkaar. Dat kan deels via de website, maar niet voor ad hoc afspraken. Op zich zou een 
groepsapp of facebook zich hier goed voor lenen.   

We hebben al een facebookpagina, maar daar wordt nog niets mee gedaan. Is nu alleen nog openbaar.  

Inventarisatie van nieuwe sociale en culturele activiteiten                                                         Er 
is een initiatief voor een biljartclub. Informatie volgt. 

Zaterdag 22 augustus, bij goed weer  (beetje zon, minimaal 15 graden) is er een picknick in het 
Oosterpark bij de muziekkoepel. De bedoeling is dat iedereen iets mee neemt. De organisatie van de 
picknick zal ook wat lekkere dingen maken.  

Hoe vaak houden we plenaire bijeenkomsten en hoe vullen we die in                                        
We willen graag vier keer per jaar een plenaire bijeenkomst. Leuk zou zijn om iedere keer en thema te 
hebben en een gastspreker.  

Suggesties voor gastsprekers: een vertegenwoordiger van de Roze Buddyzorg van het COC, van Gay 
Care, en van OutForever. OutForever wil woningen realiseren in Amsterdam voor lesbo’s, homo’s, 
transgenders en bi’s.  

Elke twee maanden komen de verschillende commissies bij elkaar om ervaringen en acties te delen en 
samen aan de voortgang van het Roze stadsdorp Amsterdam te werken.  

Wat verder ter tafel komt                                                                                                               
Hoe weet je wie er van het Roze Stadsdorp in je buurt woont? We gaan de postcodes inventariseren en 
vragen of we die mogen communiceren naar buurtgenoten.  

Hebben we al contact met Roze Buddyzorg van het COC. Nog niet, maar daar gaan we contact mee op 
nemen.   

Daan sluit de bijeenkomst af en hoopt dat we het Roze Stadsdorp Amsterdam gaan borgen. 

Ten slotte was het gezellig borrelen met elkaar aan de bar en op het terras . 

 

 

 


