Jaarverslag 2019 Roze Stadsdorp Amsterdam
In 2019 presenteert het Roze Stadsdorp Amsterdam haar nieuwe beleidsplan. De
nadruk ligt op de buurtgroepen en de centrale borrel. Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat de buurtgroepen zich verder ontwikkelen om de ankerpunten van het Roze
Stadsdorp te worden en hoe realiseren we een goede opvang van mensen bij de
maandelijkse borrel.
Net als in voorgaande jaren is er in 2019 weer een veelheid aan centrale en
decentrale activiteiten georganiseerd.
Buurtgroepen
Met de buurtgroepen, die per wijk georganiseerd worden, wil het Roze Stadsdorp
Amsterdam de mogelijkheid bieden om in de directe woonomgeving in contact te
komen met andere roze buurtbewoners. Binnen die buurtgroepen kunnen mensen
elkaar ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en elkaar een helpende hand
bieden als dat nodig is. Zo bouwen we met elkaar een sociaal netwerk in de eigen
woonomgeving op.
Iedere buurtgroep heeft een of meer coördinatoren die de activiteiten binnen de
buurtgroep organiseren. Een aantal van deze coördinatoren vormt samen de
commissie buurtgroepen die het beleid t.a.v. de buurgroepen uitwerkt en regelmatig
bijeenkomsten met alle buurtcoördinatoren organiseert. In 2019 gebeurde dat twee
keer.
Ter ondersteuning en inspiratie van de coördinatoren ontwikkelde de commissie een
‘Handboek coördinatoren’.
Om leden van de buurtgroepen ook bij de centrale borrel met elkaar in contact te
brengen werd het initiatief genomen om de borrelaars voortaan een sticker met hun
postcode te laten dragen.
De centrale borrel
Iedere maand was er weer een goed bezochte borrel op verschillende locaties in de
stad. Vooral de zomeredities werden druk bezocht. De reeks werd afgesloten met de
traditionele kerstborrel bij Grand Café De Kroon op het Rembrandplein, waar over de
honderd Roze Stadsdorpers in feestelijke stemming bijeen kwamen.
De commssie wisselde enigszins van samenstelling en met een vaste kern en een
wisselende buitenring van vrijwilligers als gastvrouw en gastheer, werden nieuwe
plannen gemaakt om een iets meer wisselende ontmoeting tussen bezoekers
onderling te faciliteren c.q. te stimuleren en in 2020 uit te proberen.
Communicatie en financiën
De (web)redactie hield de website up to date en verzond iedere maand een
nieuwsbrief met o.a. een overzicht van de activiteiten naar de leden.
Het bestuur heeft stappen ondernomen om de ANBI-status te verkrijgen. Daartoe
werd de stichtingsakte aangepast.

Themabijeenkomsten
Er werden drie themabijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp:
• Wonen nu en later
• Overlijdens- en nalatenschapsafwikkeling
• Eenzaamheid hoort bij het leven, vereenzaming niet
Activiteiten
In het afgelopen jaar werden de vaste activiteiten onverminderd voortgezet,
georganiseerd door de coördinatoren van de diverse clubs. Zo waren de fietsclub,
wandelclub, museumclub en filmclub actief. Daarnaast was er maandelijks een roze
dansmiddag en werd er volop gebridged en gepoold.
Externe contacten
• Het Roze Stadsdorp Amsterdam nam deel aan de Gay Pride Walk en aan de
Roze Markt in het Vondelpark.
• Het bestuur participeerde in het overleg van de Amsterdamse Stadsdorpen en
een aantal overleggen met andere op (roze) ouderen gerichte overleggen in de
stad.
• Het Roze Stadsdorp Amsterdam gaf een presentatie tijdens de Europese
conferentie voor LGBTIQ+ senioren.

