
Netwerkbijeenkomst 
vrijdag 19 november 2021

Amsterdam, Buurtsalon Jeltje

FIJN DAT JE ER BENT!
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PROGRAMMA Netwerkbijeenkomst

 Kennismaken

 Ontwikkelingen binnen het Netwerk

 Presentatie Kenniskring Zorg & Wonen

 Presentatie Stadsdorp Beter een Goede Buurt

 In 3 subgroepen doorpraten over:

 De Kenniskring

 Stadsdorp Beter een Goede Buurt

 Subsidie via MAEX (of andere onderwerpen uit het Netwerk)

 De digitale tipparade

 Afsluitende borrel

 De middag wordt gefaciliteerd door Marijke Krabbenbos
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Ontwikkelingen binnen het Netwerk

 Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen:

 Informele vereniging, ingeschreven bij de KVK als informele vereniging

 Bankrekening bij BUNQ bank

 Logo, visitekaartjes, ons motto

 Subsidie ontvangen via NLZVE (2x)

 Netwerk Nieuwsbrief

 Nieuwe websiteadres en email
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Workshops najaar 2021

 We hebben vijf workshops gehouden:

 MAEX-subsidie: op 9 augustus

 Succesvol communiceren: op 3 september

 Beginnende stadsdorpen: op 24 september

 Vinden & Binden: op 8 oktober

 Inclusiviteit: op 5 november

 In totaal ruim 50 deelnemers uit 18 stadsdorpen (inclusief 2 nieuwe)

 Positieve tot zeer evaluaties

 Alle materialen staan op de website: Kennisbank          Workshops

 Dank aan de NLZVE voor de ondersteuning

 Vervolg in 2022: komen we op terug
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MAEX Impuls

 De subsidie die beschikbaar is voor bewonersinitiatieven in Nederland wordt verdeeld via 
MAEX

 De eerste 3 stadsdorpen hebben inmiddels subsidie ontvangen

 In januari en maart 2022 zijn er nog twee rondes (een zogenaamde Impuls)
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Corona – wat betekent dit voor stadsdorpen?

 De steeds veranderende maatregelen vormen een terugkerend onderwerp van gesprek:

 Welke maatregelen moet je nemen in je stadsdorp?

 Welke maatregelen mag je nemen in je stadsdorp?

 Kijk voor meer informatie op onze website: Kennisbank          Corona
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Samenstelling CoCo9

 De Coco (Coördinatiecommissie) bestaat uit 5 leden vanuit de stadsdorpen

 Per 1 december 2021 stoppen Wieneke van Stenis en Daan van den Briel

 Ook heeft Marcella Blok haar taak als beheerder van de website beëindigd.

 We zijn dus op zoek naar nieuwe leden.

 Interesse of vragen: neem contact op Marion Mulder



Diverse onderwerpen

Find My Apps
Interview WNL-programma Stand van Nederland: 

Generatie Next
NUL20
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