
Actieplan 2022 
Op 20 maart konden we eindelijk als bestuur de lang uitgestelde beleidsvergadering houden 
met alle vrijwilligers van het Roze Stadsdorp. De middag leverde een aantal aanbevelingen 
op die mede hebben geleid tot het Beleidsplan 2022 van het Roze Stadsdorp Amsterdam. 

De functie van voorzitter 
We gaan op zoek naar een nieuwe voorzitter nu Ineke Kraus 7 jaar na de oprichting haar 
taken neer wil leggen. Het bestuur zal kandidaten uitnodigen zich te melden. De 
selectiecommissie zal worden gevormd door twee leden van het bestuur en twee leden 
vanuit de commissies.  

De buurtgroepen 
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst kwamen een aantal zaken naar voren: 
Een aantal buurtgroepen is actief en onderneemt veel. Bij ander groepen lijkt dit niet te 
lopen. Dit ligt soms ook aan de coördinator. Mede daarom is het goed dat een buurtgroep 
minimaal 2 coördinatoren heeft.  
Het is voor veel mensen moeilijk een hulpvraag te stellen, juist daarom is het belangrijk 
elkaar via de gezelligheid, samen dingen doen, beter te leren kennen;  
De punten over de buurtgroepen worden doorgestuurd naar de commissie Buurtgroepen en 
komen terug in het overleg met de commissie. 

Zorg en wonen 
Zorg en wonen is een steeds terugkerend thema. Het is echter onduidelijk op welke manier 
we dat als Roze Stadsdorp het best kunnen oppakken. Eerder was er een commissie 
Informatie zorg en wonen, die wilde komen tot een sociale kaart op de site, maar dat bleek 
technisch erg lastig, o.m. omdat dergelijke informatie voortdurend up to date gehouden zou 
moeten worden. Sjaak Blenk gaat – als nieuw bestuurslid met die portefeuille - vanuit het 
Roze Stadsdorp deelnemen aan de kerngroep Zorg en wonen van de koepel van 
Amsterdamse Stadsdorpen (de Coco).  Via hen hebben we ook goede toegang tot relevante 
informatie vanuit de gemeente. 

Opvang nieuwe leden 
Het bestuur zal dit jaar een (welkomst)commissie instellen die voorstellen gaat doen om 
nieuwe aanmelders in het Roze Stadsdorp beter wegwijs te maken. 

De themabijeenkomsten 
Op de themabijeenkomsten kwamen pre-corona allerlei zaken aan de orde waarvan 
verwacht werd dat die voor onze leden in deze levensfase van belang zijn. Een aantal 
onderwerpen is al aan de orde geweest. De commissie bereidt op dit moment een  
themamiddag over mantelzorg en/of dementie voor. 
Het bestuur zal zich, samen met de themacommissie  en misschien na een peiling onder de 
leden, beraden over een nieuwe agendering voor de komende tijd.  

De maandelijkse centrale borrel 
Hoewel onze borrels zeer goed bezocht worden vallen een aantal zaken op 

 Mannen en vrouwen lijken weinig te mengen

 Er zijn weinig jonge mensen en mensen van kleur



Het bestuur nodigt de borrelcommissie uit zich hierover te buigen en waar mogelijk en nodig 
actie te ondernemen.  

Samenwerking bestuur, activiteitengroepen en commissies en vrijwilligers 
De huidige toegankelijkheid van het bestuur voor de activiteitengroepen is voldoende. De 
activiteitengroepen wordt gevraagd om informatie over hun activiteiten mee te delen via de 
site.  
Vanuit de commissies is zowel vanuit het bestuur als de commissies wel meer behoefte aan 
overleg en samenwerking. Om dit vorm te geven zal het bestuur minimaal een keer per jaar 
en zoveel meer als nodig een commissie uitnodigen tot een gezamenlijke vergadering.  
Om goed contact te houden met alle vrijwilligers en hen te betrekken bij de ontwikkelingen 
van het Roze Stadsdorp belegt het bestuur jaarlijks een (beleids)overleg met alle vrijwilligers. 

Lustrum 
Al twee jaar hopen wij ons lustrum te kunnen vieren. Dit jaar lijkt het eindelijk te lukken. De 
lustrumcommissie is bezig met de voorbereiding. Zondag 23 oktober vieren we ons jubileum: 
‘lustrum +2’, in de Oranjekerk Amsterdam. Meer informatie volgt deze zomer. 

Financiën 
Om de vaste lasten van het Roze Stadsdorp en het lustrum te financieren wordt dit jaar 
opnieuw een verzoek om donaties rond gestuurd.  


