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Jaarverslag 2020 StadsdorpBuurt7 
 
Energiek gestart met een geanimeerde nieuwjaarsborrel en een prachtige lezing in het kader van 
het Multatuli-jaar, beloofde 2020 opnieuw een goed jaar te worden voor ons stadsdorp. Totdat 
medio maart de afkondiging van een ‘intelligente lockdown’ een dikke streep haalde door onze 
plannen. We stuurden meteen een mail rond om de stadsdorpers te informeren over het afblazen 
van de geplande bijeenkomsten voor de rest van de maand en waar nodig hulp te bieden. Maar we 
besloten tegelijkertijd om het daar niet bij te laten en de mogelijkheden om elkaar in elk geval 
digitaal te blijven ontmoeten maximaal te benutten. Het spontaan gevormde webteam verzond al 
de week erop de eerste van een lange reeks ‘Coronamails’ met humor, verstrooiing en opbeurende 
woorden, maar ook met gaandeweg steeds meer door enthousiaste stadsdorpers zelf aangedragen 
tips en links naar alles wat er online te beleven was.  
 
En zo ontwikkelden de wekelijkse mails zich in de lange maanden die volgden steeds meer tot een virtuele 
dorpspomp, waar we even konden opladen en spelenderwijs samen uitvonden wat er onder de gegeven 
omstandigheden nog wel mogelijk was. Een verrassende ontdekking was bijvoorbeeld het gebruik van 

ZOOM als vervanging voor de maandelijkse ontmoetingen bij de koffie-inloop in Café Hegeraad en 
de buurtborrel bij Hulscher’s. Zodra het Corona regime versoepeld werd, kwam vanuit de kring van 
min of meer regelmatige bezoekers van de KoffieZoom al even spelenderwijs het initiatief voor een 
eerste gezamenlijke wandeling naar de Houthavens, inmiddels al gevolgd door een hele reeks van 
stadse verkenningen. Samen wandelen bleek bovendien een ideale bakermat te vormen voor het 
ontstaan van nog weer andere initiatieven, zoals gezamenlijk museum- of bioscoopbezoek. Heel 
plezierig was bovendien dat daarbij verschillende stadsdorpers naar voren kwamen die ook bereid 
waren zich in te zetten voor het organiseren ervan.   
 
De verschillende activiteiten worden meer in detail beschreven in de volgende paragrafen, globaal 
terugkijkend op twee golven van de pandemie, onderbroken door een zomers intermezzo waarin 
het normale leven soms haast even leek teruggekeerd, kunnen we concluderen dat Corona een 
grote impact op ons aller persoonlijk leven heeft gehad, maar ook op ons gezamenlijk leven in het 
Stadsdorp. Naast frustratie over alle mooie plannen die niet doorgingen en het gemis van onze 
vaste ritmes van ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten, heeft het loskomen ervan ook nieuwe 
creativiteit en saamhorigheid opgeleverd en de voldoening dat we met elkaar ons stadsdorp levend 
en zelfs levendig hebben weten te houden. Hetgeen aan het eind van 2020 ook bleek uit een 
ondanks het stilvallen van reguliere activiteiten toch licht gegroeide omvang van het totaal aantal 
stadsdorpers.   
 
Er zijn tot 1 december 2020 14 nieuwe stadsdorpers bij gekomen. In 2020 zijn 6 stadsdorpers 
verhuisd en 5 stadsdorpers overleden. Het aantal stadsdorpers staat op dit moment op 222.  
Er zijn in totaal ongeveer 275 belangstellenden die de nieuwsbrief ontvangen.  
 
Bijeenkomsten 
Op 6 februari organiseerden we in de Vinse School, een locatie die we vorig jaar ontdekt hebben en 
die buitengewoon prettig en passend voor ons is, een boeiende lezing door Marita Mathijsen, die 
ons meenam door het boeiende leven van Eduard Douwes Dekker die een deel van zijn jeugd 
doorbracht in onze Buurt7. De lezing was bijzonder interessant en werd goed bezocht. 



2 
 

 
Op 26 maart had de Algemene Ledenvergadering (ALV) in de Noorderkerk zullen plaatsvinden. 
Zowel de jaarstukken 2019 als de begroting 2020 zouden door de leden goedgekeurd worden. Er 
was een vraaggesprek georganiseerd met de nieuwe gebiedscoördinator Sabine van der Snoek en 
gebiedsmakelaar Rinke Oostra. Vanwege de Coronapandemie moesten we deze geplande ALV tot 
twee keer toe uitstellen. Toen het op 8 oktober wederom niet lukte om bijeen te komen, is 
besloten om schriftelijk, via email de leden goedkeuring voor het gevoerde (financiële) beleid over 
2019 en décharge voor het bestuur te vragen.  
 
Op 23 april had volgens planning ‘Dansen in de Westerkerk’ plaats zullen vinden, een groots festijn 
dat door ons stadsdorp samen met vier andere stadsdorpen georganiseerd werd om stadsdorpers 
uit het hele centrum via de dans met elkaar in contact te brengen. Ook dit initiatief - in 
samenwerking met Het Danspaleis en de Westerkerk gemeente - is helaas nog niet uitgevoerd; 
vanwege de coronamaatregelen moest het in dit jaar 2 x worden uitgesteld. Op dit moment is het 
verplaatst naar april 2021. 
 
Op 4 mei hebben we aandacht besteed aan het gedenkteken voor koerierster Annick van Hardeveld 
op het Hekelveld. Meerdere stadsdorpers zijn daar, uiteraard allemaal apart, naartoe gegaan en 
hebben bloemen gelegd. 
 
Op 11 mei vond de onthulling door oud-burgemeester Job Cohen van de gedenksteen voor de 
slachtoffers van het bombardement op de Blauwburgwal plaats. Wij ondersteunden dit mooie 
initiatief van Fred Geukes Foppen en we hebben er veel aandacht aan besteed in het 
StadsdorpNieuws. Het was een onthulling met heel weinig publiek, maar gelukkig wel op film 
vastgelegd en via onze website te bekijken.  
 
De Zomerborrel, die in augustus 2019 voor het eerst georganiseerd werd en die een inslaand succes 
bleek, kon dit jaar, wederom vanwege de Coronamaatregelen, helaas niet doorgaan. We hopen dit 
evenement volgend jaar weer te kunnen organiseren. 
 
Locaties 
Ook in 2020 hadden we nog steeds geen ‘eigen’ of in ieder geval vaste locatie waar we onze 
bijeenkomsten kunnen houden. Natuurlijk hopen we nog steeds dat de Torensluis haar deuren 
opent om buurtactiviteiten te gaan faciliteren, maar vanwege de lekkageproblemen met het 
brugdek (die inmiddels verholpen zijn) en de mede daardoor vertraagde verbouwing van de 
Torensluisruimte én natuurlijk de pandemie kan het nog lang gaan duren voor we hiervan gebruik 
kunnen maken. Wij houden een vinger aan de pols. De meeste geschikte ruimtes in onze buurt 
worden commercieel geëxploiteerd (Koepelkerk, Rode Hoed, West Indisch Huis) en zijn voor ons 
financieel niet haalbaar. Alleen de Rode Hoed wilde ons vorig jaar wel éénmalig tegen een zacht 
prijsje van dienst zijn, dus we zinnen nog op een leuke bijeenkomst in 2021 die daar goed past. 
Gelukkig staan zowel de Westerkerk als de Vinse School aan de Haarlemmerstraat onverminderd 
voor ons klaar als wij bijeenkomsten willen houden. Veel activiteiten van ons stadsdorp vinden 
normaal gesproken plaats in de lokale horeca en bij mensen thuis. Uiteraard was dat in 2020 
nauwelijks het geval. 
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Activiteitenclubs 
De reguliere activiteiten van Museumkring en Cultuurburen lagen stil dit jaar, maar in kleiner 
groepsverband zijn Stadsdorpers in 2020 4 keer naar een museum geweest en 8 keer naar de 
bioscoop. 
Van de 5 leeskringen die het stadsdorp kent – waaronder twee onder auspiciën van onze 
‘buurtboekhandel’ Evenaar - hebben sommige veel last ondervonden van de Coronamaatregelen. 
Een paar kringen gingen binnen de marges van Corona wel door in 2020. Alle verslagen zijn op onze 
website te vinden. 
De Koorgroep: Helaas konden de maandelijkse koorsessies vanaf maart 2020 niet meer 
plaatsvinden, om de bekende reden. 
Ook de Instrumentale Groep moest medio maart haar activiteiten staken. Wel wordt sinds de 
zomer door 2 leden van de muziekgroep regelmatig samengespeeld. Zij kunnen dat veilig doen 
omdat ze geen blaasinstrument spelen.  
De Wandelclub heeft nieuwe ‘energie’ gekregen dankzij Corona. Het was een van de weinige 
activiteiten waarbij buurtgenoten elkaar konden ontmoeten die vanaf begin juni weer kon 
doorgaan. Er zijn intussen zo’n 15 wandelingen gemaakt. 
De Klaverjasclub en de Eetclub zijn sinds maart 2020 niet meer bij elkaar gekomen. 
 
Burenhulp  
We hebben in de eerste Coronamails de burenhulp - een groep van acht stadsdorpers, meteen na 
de lockdown aangevuld met nog twee stadsdorpers - onder de aandacht gebracht. Dit heeft echter 
niet geleid tot directe hulpvragen, wel is onze reguliere onderlinge hulp gewoon doorgegaan en 
soms geïntensiveerd. En eigenlijk is dat ook precies wat we als stadsdorp beogen, namelijk dat 
buurtgenoten elkaar beter leren kennen en vanuit dat ‘nabuurschap’ elkaar ook makkelijker om 
hulp durven te vragen. Andersom kan het ook het aanbieden van hulp wat minder ongemakkelijk 
maken.  
 
Nieuwsbrief en website 
Onze reguliere tweemaandelijkse Nieuwsbrief onder redactie van Wilco Kalbfleisch werd vanaf half 
maart vervangen door aanvankelijk wekelijks verschijnende mails van het Coronawebteam, 
bestaand uit Janneke Doreleijers, Ella Kruzinga en Ina Wilbrink. Aangezien het initiatief duidelijk 
voorzag in de behoefte van de stadsdorpers, besloten we hier in elk geval voor de duur van de 
Corona omstandigheden mee door te gaan. Wel schakelden we tijdens de versoepeling van de 
maatregelen in de zomermaanden terug naar een tweewekelijks ritme, maar dit werd in het najaar 
meteen weer opgevoerd. De inhoud van de mails, inmiddels omgedoopt in StadsdorpNieuws, 
wordt overigens na verschijning ook op onze website geplaatst. Het loont zeker de moeite 
tussentijds af en toe de nieuwspagina van de website te checken en steeds meer stadsdorpers 
beseffen dat. Het gemiddeld bezoekersaantal lag in 2020 op 1211 per maand.  
Ella Kruzinga legt geleidelijk aan haar functie als webmaster van onze website neer en Nina Meilof 
is bereid gevonden deze functie van haar over te nemen. Tegelijkertijd kreeg ook het uiterlijk van 
de site een facelift in de vorm van een nieuwe panoramafoto van het Singel aan de bovenkant van 
de webpagina’s.  
Afstemming tussen StadsdorpNieuws en website vindt regelmatig plaats in het redactieteam, 
bestaand uit Ella Kruzinga/Nina Meilof als verantwoordelijken voor de website en Janneke 
Doreleijers en Ina Wilbrink als schakels met de kerngroep.  
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Bestuur en kerngroep 
Intussen heeft ook de Kerngroep niet stilgezeten. Er bestond al eerder twijfel over de 
rechtspersoon van ons Stadsdorp, de Coöperatieve Vereniging. In 2015 werd in de ALV al 
goedkeuring verleend om de coöperatieve vereniging op te heffen en te zoeken naar een meer bij 
ons passende rechtsvorm. Op 11 augustus jl stuurde het bestuur een uitgebreide notitie met 
aanleiding en overwegingen bij de keuze voor de stichtingsvorm aan alle (formele) leden van het 
eerste uur om (opnieuw) hiervoor toestemming te vragen. En tevens toestemming te vragen voor 
het overgaan tot ontbinding van de Coöperatie en het voortzetten van de activiteiten als Stichting 
StadsdorpBuurt7. Na unanieme goedkeuring van de leden werd deze stichting op 21 september 
opgericht. Alle huidige bestuurs- en kerngroepleden nemen ook zitting in het nieuwe 
stichtingsbestuur.  
  
Op 19 oktober hebben we, nadat we de ALV tweemaal moesten uitstellen wegens corona, een 
schriftelijke ALV gehouden, waarbij goedkeuring werd verleend aan de jaarstukken over 2019. In 
januari 2021 zal nog een allerlaatste ALV over de jaarstukken 2020 volgen, waarna de Coöperatieve 
Vereniging ontbonden kan worden.  

De vorig jaar ingezette ‘wisseling van de wacht’ in de kerngroep kreeg in 2020 verder vorm door het 
toetreden van Kitty Troost als opvolger van Hanna Lantinga die begin 2020 aftrad als secretaris van 
het bestuur. De kerngroep moest in oktober afscheid nemen van Marjo Visser, maar werd in 
november weer aangevuld door de komst van Jan Hein van Joolen, die ter oriëntatie al enkele 
maanden meedraaide.   

Eind 2020 bestond de kerngroep uit de bestuursleden Ina Wilbrink (voorzitter), Kitty Troost 
(secretaris), Joop Smoor (penningmeester) en de leden Janneke Doreleijers, Els Willems en Jan Hein 
van Joolen.  

De kerngroep wordt gesteund door de contactpersonen van de diverse activiteitengroepen en de 
ledenadministratie en tenslotte willen we hier ook onze trouwe sponsor noemen, De Ware Jacob, 
die met zijn wijnen al zeven jaar lang zorgt voor een feestelijk slot van onze bijeenkomsten. 


