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Inleiding
2020 was op z’n zachtst gezegd een ongewoon jaar voor ons allen. Door de
coronamaatregelen, die bovendien steeds veranderden, waren ook voor ons Roze Stadsdorp
allerlei activiteiten niet mogelijk. Maar de veerkracht en inventiviteit van onze
activiteitencommissies en buurtgroepen blijken groot te zijn, zoals we in hun verslagen
kunnen lezen. Daarnaast leverde een brainstormbijeenkomst in Huize Lydia o.a. het idee
voor een museumclub op. En met de nieuwe overzichtelijke website en de uitgebreide
nieuwsbrief hebben we een prachtige vorm gevonden om in contact te blijven en om
inspiratie te bieden voor activiteiten die wél kunnen. Dankzij een enthousiaste redactie
konden we genieten van leuke interviews met leden, mooie en ontroerende verhalen lezen
en kregen we allerlei tips over boeken, concerten en toneelvoorstellingen, over bewegen en
(online) hulp. De filmclub bracht een eigen nieuwsbrief uit met alles op het gebied van
(online) films dat voor ons interessant zou kunnen zijn. En verschillende activiteitengroepen
maakten creatief gebruik van wat er nog wél mogelijk was!
Hulde dus aan al onze vrijwilligers die niet voor één gat te vangen zijn en hun creativiteit
ingezet hebben om ervoor te zorgen dat we contact met elkaar kunnen houden.
Hieronder lees je wat het bestuur en de verschillende commissies in 2020 ondernomen
hebben.
Overkoepelende commissies
Bestuur
Het bestuur heeft in 2019 kerndoelen voor ons Stadsdorp geformuleerd die neergelegd zijn
in een beleidsplan. De conclusie was dat het accent in de komende jaren vooral moet liggen
op de uitvoering, met een kleiner bestuur. Karen van Dijken, Koos Spanjer, Oscar Weijmer en
Ruud Nederveen traden begint 2020 af. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor het werk en de tijd
die zij in de totstandkoming van het beleidsplan hebben gestoken.
Ineke Kraus bleef aan als voorzitter en waarborg voor de continuïteit. Niels Wolf en Gert van
der Worp traden toe tot het nieuwe bestuur in de functie van secretaris resp.
penningmeester. Beiden waren al actief in het Roze Stadsdorp Amsterdam en beiden
hebben uitgebreide ervaring in andere roze organisaties in de stad.
De speerpunten voor het nieuwe bestuur in 2020 waren: a. samen met de commissie
vormgeven aan de buurtgroepen, b. werken aan een goede opvang en inbedding van nieuwe
leden en c. organiseren van het eerste lustrum.

Uiteraard kon er t.a.v. de laatste twee punten door corona nauwelijks actie ondernomen
worden. Wel werd in 2020 samen met de commissie buurtgroepen actief ingezet op het
ondersteunen van de buurtgroepen en hun coördinatoren. Ook werd een nieuwe
buurtgroep gestart in Amstelveen.
Daarnaast brainstormden we op 24 juli met een twintigtal enthousiaste leden over ‘Het Roze
Stadsdorp in tijden van corona’. Allereerst stelden we vast wat de kracht van het Roze
Stadsdorp Amsterdam en haar activiteiten is. Wat de maandelijkse borrel betreft is dat
natuurlijk het ontmoeten en het menselijk contact. Maar ook het met z’n allen een netwerk
vormen met een gezonde mix van mannen en vrouwen. Bij de buurtgroepen is het de
ontmoeting in de buurt: mensen dichtbij op wie je kunt terugvallen. En tijdens de
themabijeenkomsten bespreken we voor ons belangrijke thema’s met goede sprekers, waar
niet-aanwezigen vervolgens ook via de website kennis van kunnen nemen.
Wat nieuwe mogelijkheden in deze tijd betreft kwamen we op een veelheid aan ideeën met
een drietal favorieten: het (opnieuw) starten van een museumgroep en - op het niveau van
de buurtgroepen - het opzetten van een telefooncirkel of buurtgerichte koffieochtenden en
‘buurt nodigt buurt uit’ voor bijvoorbeeld een picknick. Alle ideeën en suggesties zijn
gedeeld met de commissie buurtgroepen. De museumgroep is inmiddels gevormd, maar kon
door de lockdown nog niet van start gaan.
Wat de financiën betreft: door de gulle donaties van een groot aantal Roze Stadsdorpers
hebben we een bedrag van in totaal € 3.245,00 ontvangen, waarvoor dank. Er is in 2020
nauwelijks iets uitgegeven omdat veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld de lustrumviering, niet
door konden gaan (zie ook het bijgevoegd financieel jaarverslag).
Leden van het bestuur: Ineke Kraus (voorzitter), Niels Wolf (secretaris), Gert van der Worp
(penningmeester)
Website en redactie
In 2020 heeft de redactie een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf maart konden veel
activiteiten niet doorgaan en was er dus niet zoveel te melden op website en nieuwsbrief.
Daarom werd besloten het over een andere boeg te gooien en meer verhalen en ‘tips in
coronatijd’ op te nemen. Aanvankelijk met Niels Wolf als coördinator, maar al snel nam
Haidy Möller het over. Een aantal gastschrijvers werd bereid gevonden om regelmatig een
bijdrage te leveren in de vorm van interviews en verhalen: Jaap van Riemsdijk, Nelleke
Oepkes, Rud Perrée, Jacqueline Janssen en Frank Storm. En ook de lay-out van website en
nieuwsbrief werd aangepast.
De kernredactie bestaat thans uit Annemarie, ellekari en Haidy Möller.
Haidy doet zelf ook interviews en verzorgt de eindredactie, soms samen met Emma van
Zalinge. Annemarie stelt de nieuwsbrief samen, neemt binnengekomen bijdragen op en
verstuurt hem aan alle leden. Zij zorgt voor een strakke en duidelijk planning. Ellekari houdt
de website www.rozestadsdorp.amsterdam bij, in nauw overleg met Annemarie. De
meldingen die binnenkomen voor het prikbord – Vraag en Aanbod – behandelen ze
gedrieën.
In het najaar van 2020 is de leden gevraagd om suggesties voor een spannender naam van
de nieuwsbrief. Daar is Flamingo uitgekomen, een herkenbaar elegant roze symbool voor
onze eigen community, dat meer tot de verbeelding spreekt dan alleen ‘Nieuwsbrief’.

Alle RSA-leden ontvangen de Flamingo elke maand per e-mail. In de oneven maanden is dat
de korte versie, met voornamelijk tips, mededelingen en aankondigingen van activiteiten. In
de even maanden staan deze ook in de lange versie, aangevuld met interviews, artikelen etc.
De Flamingo wordt altijd goed ontvangen: 60-74% wordt geopend en daarvan wordt dan
tussen de 80-95% gelezen. Vooral in trek zijn de interviews, de verhalen, de
bestuursberichten en de berichten ‘dat de borrel helaas nog steeds geen doorgang kan
vinden...’.
In november 2020 is de website overgezet naar het platform van Coloci, door Jeroen Loeffen
gratis ter beschikking gesteld. Een voordeel hiervan is dat iedereen zelf iets op het prikbord
kan zetten en rechtstreeks kan reageren. Ook kan iedere buurtgroep-coördinator op
eenvoudig wijze berichten plaatsen op de eigen buurtgroep-pagina. Hetzelfde geldt voor de
commissies die activiteiten organiseren. Annemarie heeft daarvoor de handleidingen
samengesteld en is achtervang bij problemen. Iedere maand worden alle coördinatoren
aangeschreven om ervoor te zorgen dat hun pagina op orde is voordat de volgende
Flamingo wordt gepubliceerd. Het technische beheer van de mailboxen blijft in handen van
Ellekari. Tot november hadden we 19.000 (niet eenmalige) bezoeken op onze ‘oude’
website.
Verder heeft het RSA twee Facebook-pagina’s: een openbare en een besloten groep. Deze
worden beheerd door Gert van der Worp en Haidy Möller. Facebook heeft veel potentie
voor onderling contact en we kunnen er nieuwe mensen mee bereiken.
Borrelcommissie
Ook voor de borrelcommissie stond 2020 in het teken van corona. In totaal kon maar in vijf
maanden een borrel georganiseerd worden.
Januari en februari verliepen nog soepel, beide keren waren we weer van harte welkom in
de Q-factory. Deze locatie blijft een uitstekende keus voor de wintermaanden.
Na februari duurde het tot juli voordat de commissie weer aan de slag kon. We waren erg
blij dat we bij het Tropen Café terecht konden. Dit blijft voor ons en voor veel bezoekers de
favoriete zomerlocatie.
De prettige samenwerking van beide kanten maakte het mogelijk dat we ook in augustus en
september een naar omstandigheden zeer geslaagde borrel konden organiseren.
In januari en februari hadden we een bezoekersaantal van rond de 80. In juli waren dat er 50
en in augustus en september 30. Het maximum aantal toegestane bezoekers.
Leden van de borrelcommissie: Marijke Kooi, Lianne Postma, Mara Reijntjes, Niels Wolf en
Robert van Duijn.
Commissie Buurtgroepen
Het doel van de Commissie Buurtgroepen is het coördineren, stimuleren en verbinden van
de buurtgroepen. De buurtgroepen zijn een belangrijk middel van het Roze Stadsdorp
Amsterdam (RSA) om buurtgebonden sociale netwerken te ontwikkelen. Iedere buurtgroep
heeft een coördinator en organiseert eigen activiteiten.
De commissie heeft in 2020 acht keer overlegd, meestal via Zoom, en daarnaast twee keer
met alle coördinatoren van de buurtgroepen. Voor het overleg in september in wijkcentrum
de Rivierenbuurt was Jeroen Loeffen van Coloci als gastspreker uitgenodigd. Zijn verhaal ging
over het opzetten, onderhouden en ontwikkelen van netwerken en het delen van informatie

op de website. Duidelijk werd dat het bij de opbouw van een netwerk belangrijker is energie
te steken in het enthousiasmeren van de mensen die al meedoen dan in potentiële nieuwe
deelnemers. Oftewel: een bloem gaat niet harder groeien door eraan te trekken, maar door
hem te koesteren en goed te verzorgen. En door op je website goed te laten zien wat je
doet, maak je anderen enthousiast. Het is de verantwoordelijkheid van alle deelnemers, en
niet alleen van de coördinatoren, om een netwerk goed te laten lopen.
In het tweede overleg met de buurtgroep-coördinatoren in december zijn, per Zoom, de
adviezen besproken. Met name het belang van goede berichtgeving over de activiteiten
kwam aan de orde en ook hoe iedere buurtgroep op de vernieuwde site zelf berichten kan
plaatsen. Annemarie van de redactie heeft hiervoor een handleiding gemaakt en waar nodig
coördinatoren persoonlijk begeleid. Alle buurtgroepen hebben nu een eigen pagina.
Vanwege corona hebben er helaas maar weinig activiteiten plaats kunnen vinden in de
diverse buurtgroepen. De Commissie heeft contact gehouden met alle coördinatoren en
onder andere gedeeld welke activiteiten er zoal mogelijk zijn in coronatijd. Een paar
buurtgroepen hadden een telefooncirkel in het leven geroepen of deden digitaal pub
quizzen en borrels om het onderlinge contact te verstevigen. Ook bleken er in diverse
buurten kleine groepjes te ontstaan die samen gingen wandelen, fietsen of films
uitwisselden. Een belangrijke les is dat contact houden met je leden beter gaat door zo
persoonlijk mogelijk te communiceren, dus een mail met iemands naam erboven en leden
bellen. Voor nieuwe leden van een buurtgroep werkt dat sowieso beter.
De commissie heeft voor het jaar 2021 de volgende goede voornemens: stimuleren van
persoonsgericht contact in de buurtgroepen, vullen en gebruik maken van de website door
de buurtgroepen, het onderlinge contact van de buurtgroep-coördinatoren in kleine
groepjes organiseren en met elkaar uitwisselen welke activiteiten goed lopen en stimulerend
zijn voor een buurtgroep. Daarnaast wil de commissie het Handboek Coördinatoren dat in
2019 geschreven is, aanvullen met nieuwe tips en uitgangspunten, onder andere met
informatie over de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Leden van de commissie: Madalena Alves, Lucie Gunsing, Ineke Kraus, David Noordhoff,
Peter Sas. Madalena is in oktober 2020 wegens persoonlijke omstandigheden gestopt, wij
danken haar voor haar bijdrage.
Commissie Informatie zorg en wonen
De commissie is in 2020 niet bij elkaar geweest.
Leden van de commissie: Herman Boers (voorzitter), Karel Brühl, Karen van Dijken en Jaap
van Riemsdijk.
Lustrumcommissie
De lustrumcommissie heeft in 2020 vanaf maart niets meer kunnen doen.
Leden van de lustrumcommissie: Ellen van Hout, Judy Koopmans, Rob Pistor, Oscar Weijmer
en Niels Wolf.
Themabijeenkomsten
In 2020 heeft de commissie geen bijeenkomsten georganiseerd. Er lag een plan voor een
bijeenkomst over Eigen Regie, maar die is door corona niet van de grond gekomen.
Leden van de commissie: Marijke Kooij, David Noordhof, Rita Verpalen.

Activiteitencommissies
Bridgen: ‘Slem of geen slem? Dat is de vraag!’
Gaan we bridgen of niet? Dat was voortdurend de vraag in 2020. Gelukkig is het in 2020 nog
18 keer gelukt! Van maart tot september ging het vanwege de strenge coronamaatregelen
niet door. Van september tot begin december mochten we weer, met één tafel per adres.
Soms binnen, soms buiten, maar dat was met de intrede van de herfst al snel geen optie
meer.
We gingen elkaar en het bridgen missen. Een paar bridgers hebben toen een fantastische
creatieve oplossing bedacht. Wekelijks bridgen in groepjes van vier op meerdere adressen
tegelijk. Elke week rouleerden we qua bezetting en adres, zodat we elkaar toch regelmatig
zagen. Deze werkwijze konden we volhouden totdat het kabinet besloot het bezoek per
adres te beperken tot één persoon.
Een aantal van ons heeft veel digitaal gebridged. Ook goed te doen, maar toch lang niet zo
leuk en gezellig als in levenden lijve bij elkaar komen om bridge te spelen onder het genot
van een hapje en een drankje. De bridgeclub heeft 18 leden.
Organisatie: Jaap Harryvan, ellekari

Dansen
Na een succesvol 2019 keek de danscommissie weer uit naar een mooi jaar van stijldansen,
swingen en elkaar ontmoeten. In januari en februari van 2020 waren er nog dansmiddagen,
maar vanaf maart walste corona de dansmiddagen spijtig genoeg in de soep!
Organisatie: Nanja Bushoff, Carla Hardenberg, Mario Houtackers, Bill Monsour, Linda
Springer.

Fietsen
De fietsclub ging in 2020 voorzichtig van start, de opkomst was klein en het overleg liep niet
altijd goed. In de maanden april t/m juli is er eerst door een aantal clubleden getweeën
gefietst en later, toen corona voorbij leek, ook weer in groepsverband.
Joyce organiseerde in augustus een tocht naar het Twiske waar we naakt gezwommen
hebben. Vanwege de privacy alleen de geklede foto’s…
De tocht van oktober die we hadden voorbereid, ging niet door vanwege de regen en verder
heeft het fietsen in de winter stilgelegen. De fietsclub heeft inmiddels ongeveer 50 leden.
Organisatie: Franz Bonsema, Joyce van der Leuv

Film

De filmgroep heeft in de lockdown periode, toen gezamenlijk filmbezoek niet mogelijk was,
maandelijks een Nieuwsbrief uitgebracht met tips voor mooie films die te zien waren via
Netflix, HBO, Disney, YouTube, Pathé Thuis, NPO Plus of Cineville. Ook namen we tips in de
nieuwsbrieven op over leuke en interessante streamings van toneel, opera, concerten etc. In
de maanden waarin filmbezoek wel mogelijk was (met maximaal 30 personen per zaal)
hebben we maandelijks een film bezocht. De Nieuwsbrieven werden zeer gewaardeerd.
Organisatoren: Hugo Lingeman, Lianne Postma, Ellen van Hout, Lode Wigersma.

Poolen
Begin dit jaar hebben we de aanvangstijd van het poolen vervroegd naar 18.00 uur. Zo
konden we de drukte vermijden en hadden we de ruimte. Bij de aanvang van corona bleek
het voor een aantal van ons toch te spannend om te komen, maar het voordeel van poolen
is dat bij een opkomst van twee personen er al een poolavond is. Van het poollokaal hebben
we alle medewerking en kunnen we schuiven met de tijd.
Lang heeft dit alles niet geduurd want na een paar weken ging de horeca voor de rest van
het jaar op slot. De poolclub telt 11 leden.
Organisatie: Thea Schwab
Wandelen
Voor de wandelclub kwam er een abrupt einde aan het ’normale’ leven tijdens het
weekeinde van 14 en 15 maart. Maar, na een lockdown van 8 weken, besloten we toch te
kijken wat er nog wél mogelijk was en dat leidde tot de eerste roze wandeling volgens de
nieuwe regels (maximaal 10 personen op 1,5 m afstand).
Omdat een beperkt aantal mensen meekon en er veel animo bleek te zijn, besloten we
iedere week een wandeling te organiseren met een reserveringssysteem. Op dinsdag, omdat
dat de rustigste dag van de week is. Toen we nog maar met slechts 4 personen buiten mocht
sporten, gingen we met 2 groepen van 4 wandelen; zo konden er toch wekelijks 8 personen
wandelen. En toen ook de horeca dichtging dronken we wat in iemands tuin! Verschillende
leden bedachten leuke wandelingen, niet al te lang en in de omgeving van Amsterdam, o.a.
naar het Amsterdamse Bos, door Amsterdam-Zuid en een kunstwandeling. Zo is er het hele
jaar door toch door veel mensen gewandeld tot de strenge lockdown op 14 december. Op
de site van het Roze Stadsdorp staat een fotoalbum van de wandelclub.
Organisatie: Maggy en Joy Malone

Museumclub
Tijdens een brainstormsessie in Huize Lydia, oktober 2020, ontstond het plan een
museumclub te starten. Robert van Duijn, Marijke Kooi en Peter Sas kwamen met de
volgende opzet. Om de zes weken wordt op wisselende dagen een museumbezoek gepland,
zodat mensen die op bepaalde dagen verhinderd zijn ook kunnen aansluiten. Voorafgaand
aan het museumbezoek geeft Peter een toelichting op het museumgebouw. En na afloop
wordt, onder het genot van een kop koffie, nagepraat over de tentoonstelling.
Inmiddels hebben zich vijftig Roze Stadsdorpers gemeld, maar door corona is er helaas nog
geen museum bezocht. Nog even geduld dus.

