Verslag oprichtingsbijeenkomst Roze Stadsdorp Amsterdam 19 April
2015 in het Lloydhotel.
Ineke Kraus, initiatiefnemer van het Roze Stadsdorp, heet de ongeveer vijftig aanwezigen
hartelijk welkom. Zij bedankt Het Lloydhotel (Piet Boogerd en staf) voor het gratis ter
beschikking stellen van zaal en faciliteiten, de koffie en de thee.
Aan de hand van een powerpointpresentatie van Ineke wordt de doelstelling doorgenomen
zoals die door de voorbereidingsgroep is gemaakt.
Er komt een aantal vragen uit de zaal:
•
Zijn hetero's ook welkom? Ja, als ze zich bij ons thuis voelen
•
Waarom prettiger en gezonder ipv prettig en gezond? Onderzoek heeft uitgewezen
dat mensen die zich bij een community aansluiten zich prettiger en gezonder gaan voelen
•
Past een Roze Stadsdorp in het geheel van roze initiatieven dat er er al is. Ineke
denkt zeker van wel. In een volgend stadium kunnen we kijken wat er al is en hoe we
kunnen samenwerken.
•
Komt de nieuwsbrief ook per post? In de voorbereidingsgroep is voorgesteld om
digitaal te gaan, en dat we zullen proberen mensen te ondersteunen voor wie dat een
probleem is.
•
Wat is de zin van ons aansluiten bij andere stadsdorpen? Omdat je je zo noemt kun
je gebruik maken van de expertise van andere stadsdorpen, en kun je subsidie aanvragen.
Ineke besluit de presentatie met de opmerking dat de doelstelling later nog kan worden
aangepast.
Er zijn twee roze gastsprekers van andere stadsdorpen, Sander van Hulsenbeek van
Stadsdorp Utrechtsestraat en Rita Verpalen van stadsdorp Nieuwmarkt.
Sander van Hulsenbeek:
'Stadsdorp Utrechtsestraat bestaat nog geen jaar, ongeveer 50 adressen. Ze hebben een
website en facebook. Een website stuurt geen berichtjes, facebook wel. Ze hebben
informatie gekregen over zaaltjes van de gemeente. Ieder eerste dinsdag van de maand is
er in een restaurant in de straat een eettafel voor €20 inclusief glas wijn. Hij geeft als tip
mee: je moet dingen doen, niet alleen bedenken. Ze hebben nog geen subsidie aan
gevraagd. Gaat wel gebeuren, een startsubsidie voor het stadsdorp. Ze willen met dat geld
o.a. Een flyer maken waarop invulformulier met interesses. Er zijn dingen die mislukken,
dat hoort erbij. Aan onderlinge hulp is men nog niet toe gekomen. Het stadsdorp is
behoorlijk roze, maar er wordt niet over gepraat.
Er zijn wel stadsdorpen met zorg/hulp, zoals Stadsdorp Amsterdam Zuid, al vijf jaar.
Bestaat. Stadsdorp Zuid is inmiddels een vereniging waarvoor men lidmaatschapsgeld
betaalt; Stadsdorp De Pijp is ook een vereniging.'
Rita Verpalen:
'Het Stadsdorp Nieuwmarkt bestaat drie jaar. Zelf zit ze er ongeveer tweeënhalf jaar bij. Ze
is er bij gekomen via mond op mond reclame. Ongeveer 400 belangstellenden. Ze werken
met een diensten- en activiteitenmarkt. Er is o.a. een kartrekkersgroep en een
programmagroep. De rechtsvorm is een burgerbeweging, ze zijn geen coöperatie of
vereniging.. Ze willen geen subsidie om onafhankelijk te blijven. Ze gaan soms wel met de
pet rond voor de kosten die door deelnemers gemaakt worden. Ze zoeken geldloze
locaties, die dan aan barinkomsten iets kunnen verdienen. Ze zoeken sponsors.

Ze hebben een keer per maand een themabijeenkomst, zoals over zorg. Er is wel een
eenmalige subsidieaanvraag in voorbereiding samen met andere stadsdorpen.
Je kunt niet direct op de website reageren of iets vragen. Vraag een aanbod gaat naar
een soort makelaar die een match zoekt. Bijvoorbeeld was er een vijftienjarige die graag
wilde voorlezen of een wijsgerig gesprek voeren. De makelaar zoekt dan iemand die graag
wil worden voorgelezen.
Er staan geen namen op de website i.v.m. privacy en geld, dan heb je leden nodig. Ze
werken met e-mailadressen, adressen en telefoonnummers.
Het stadsdorp is voor alle leeftijden, de meeste deelnemers zijn wit en hoog opgeleid,
voornamelijk hetero's, geen gezinnen, die hebben meestal hun eigen netwerk.
Ze hebben een burenlijn. Dat is een mobiele telefoon die je elke dag tussen 8 en 22 uur
kunt bellen, en die altijd door een roulerende vrijwilliger wordt opgenomen als je op zeker
moment direct hulp nodig zou hebben die je in je eigen omgeving op dat moment niet kunt
vinden. Er is nog nooit gebeld.
Wat nieuw is zijn de binnenbuurten, bv een straat of een deel van een straat: een
binnenbuurt is bedoeld om actieve burenhulp te kunnen bieden, bijvoorbeeld door een
app-groep in geval van nood.
Het zijn inspirerende verhalen van Rita en Sander. Ze geven een goed beeld van hoe
complex het kan zijn. Op dit moment zijn er 19 stadsdorpen en er komen er meer. Wij
richten ons op de roze/lgbt community.
Het volgende onderdeel van de bijeenkomt gaat over de benodigde deskundigheid en wie
zich voor wat zou gaan willen inzetten.
•

Juridisch: Huub Overgaag, Mara Reijntjes, Rob Sander

•
Financieel: nog geen belangstellenden. We kunnen vast subsidie aanvragen als
natura perona.
•

Database: Ellekari Jongenelen

•
Websitebouw, onderhoud, facebook: Babs Hogekamp, Ellekari Jongenelen. We
zijn nog op zoek naar iemand die een website kan maken. Tineke Krayer gaat daar
iemand voor benaderen. We hebben al een gmailaccount.
•
PR, nieuwsbrief, sponsering: Rita Verpalen, Ellekari Jongenelen (praktisch:
nieuwsbrief, flyer tzt), Wil Hofker en Ineke Kraus (PR), Marijke Kooi, Nanja Bushoff
(nieuwsbrief). Rob Sander wil niet in de werkgroep, maar stelt wel zijn netwerk
beschikbaar.

Na dit onderdeel wordt door Sander en Rita het logo onthult van Roze Stadsdorp
Amsterdam. Dit prachtige logo is van de Surinaamse LGBT Community die ons
toestemming gaf het te gebruiken.

Aan de muren hangen flappen met activiteiten die uit de voorbereidingsgroep zijn
gekomen.
Er wordt in kleinere groepen gebrainstormd over wat je zou willen doen.
Ideeën:

•

28 april de eerste borrel van het Roze Stadsdorp in Café Saarein om
17.00 uur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opgeven als je al ergens lid van bent
Verhalengroep; een iemand per keer vertelt iets
Boekenclub
Dinergroep
Kritische meelezers voor een stukkenschrijver
Roze reminiscentie club; herinneringen delen
Wandelclub
Uitruilen en lenen van spullen
4 x per jaar een grote picknick
samen met honden wandelen
Stadsdorp De Pijp heeft iedere maand een cryptogrambijeenkomst

Uit de zaal komt naar voren de Zóciëteit (ja, Zó) al 30 jaar bestaat voor mannen vanaf 30
jaar, waar heel veel activiteiten al plaatsvinden zoals die vanmiddag zijn genoemd.
Ineke stelt dat we in een later stadium kijken hoe we kunnen aansluiten bij en
samenwerken met al bestaande clubs. Er moeten flyers komen die bij roze activiteiten
kunnen worden uit gedeeld of neer gelegd. Bijvoorbeeld in Café Zilver, elke eerste zondag
van de maand voor roze 55+ vrouwen.

Voor de volgende activiteiten is op dit moment belangstelling
Filmgroep: wekelijks aanbod plus nabespreken
Ineke Kraus, ineke.kraus@gmail.com
Emma van Zalinge, e.a.vanzalinge@planet.nl
Mara Reijntjes, marareijntjes@gmail.com
Madelien Krips, krips@dd.nl
Karien van Dijken, karenvandijken@planet.nl
Piet-Hein van Roosmalen phvanroosmalen@hotmail.com
Marjan Nieuwenhuis, marnieuw@dds.nl
Maud Clijsen, maud@clijsen.com
Anuschka Goekoop, anuschka@telfort.nl
rdfilm@bijlmer.eu

trekker

Bridgeclub
Ellekari Jongenelen,ellekari@upcmail.nl
initiatiefnemer/trekker
Huub Overgaag, huubovergaag@gmail.com
Willem van der Weerd, willemvanderweerd@gmail.com
Theo Grubbel, , t.grubbel@gmail.com
Mary (beginner), m.vandeweerd529@gmail.com

Skaten
Nanja Bushoff, nbushoff@s4all.nl
initiatiefnemer
Margreet Kolvoort, margreet.kolvoort@gmail.com
Rita Verpalen, rpjm.verpalen@kpnmail.
Ineke Kraus, ineke.kraus@gmail.com

Fietsen (bijvoorbeeld Stelling van Amsterdam
Anna Zandee, annazandee@live.nl
Anuschka Goekoop,anuschka@telfort.nl
Marjan Nieuwenhuis,marnieuw@dds.nl
Kookclub
Franz Bonsema, franzbonsema@hetnet.nl
Ans van Gelder, ansvangelder@simpel.nl
Sander van Hulsenbeek, vanhulsenbeek@wxs.nl
Maud Clijsen, maud@clijsen.com
Meeleesgroep
Piet Hein van Roosmalen schrijft stukken over Betekenisvol leren en over andere
onderwijs gerelateerde onderwerpen. Hij wil graag meelezers
Piet Hein van Roosmalen, phvanroosmalen@hotmail.com
Karien van Dijken, karenvandijken@planet.nl
Tineke Krayer, trollieszw@gmail.com
datodeweerd@yahoo.com.br
vanhulsenbeek@wxs.nl
Franz Bonsema, franzbonsema@hetnet.nl
Marijke Kooi, m.kooi@upcmail.nl
Theater, kunst, cultuur
Marjan Nieuwenhuis,marnieuw@dds.nl
Anuschka Goekoop, anuschka@telfort.nl

Ineke sluit de succesvolle en levendige bijeenkomst af en nodigt iedereen
van harte uit samen een borrel te drinken aan de bar.

Volgende bijeenkomst:
Zondag 28 juni 15 uur Lloydhotel
De verschillende werkgroepen zullen dan verslag uitbrengen

Tot dan en ondertussen veel plezier samen.
Verslagleggers: Ellekari Jongenelen en Nanja Bushoff

Netwerkopties:
www.zocieteit.
www.senioren.cocamsterdam.nl
Bouwgroep De Roze Hallen = zelfbouw aan de Bilderdijkkade http://outforever.nl/rozewonen-aan-de-bilderdijkgracht-de-hallen/info@outforever

