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Inzichtelijk maken jaarprogramma.
Voor de subsidieaanvraag 2018 is een
budget gekoppeld aan de verschillende
activiteiten.
Door m.i.v. 1 december 2017 afscheid te hebben genomen van de
opbouwmedewerker van Driemond, ziet de toekomst van de Dorpsraad m.b.t. de
solvabiliteit er rooskleuriger uit en kunnen wij werken aan een gezonde exploitatie.
Tevens heeft de Dorpsraad m.i.v. 1 januari 2018 een nieuw boekhoudkundig bureau
gevonden, die de jaarlijkse controle een stuk goedkoper gaat uitvoeren, dan de
huidige accountant. Tevens hebben wij besloten om het project t.a.v. Duo-fietsen
niet voor te zetten. Onderhoud en verzekering drukken dan niet meer op de
begroting. Eind 2018 eindigt de huurovereenkomst van het huidige kopieerapparaat
en wordt opgezegd.

Gezonde exploitatie

Per 1 november 2018 is de betaalde office-manager uit dienst getreden. Per 19
november 2018 zijn haar taken overgenomen door een zgn. ZZP-er. Hierdoor zijn de
administratieve lasten minder geworden. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met
woningbouwvereniging Eigen Haard om te onderzoeken of een verhuizing naar het
pand aan de Burg. Blezstraat 74 tot de mogelijkheden behoord. Deze locatie is naar
verwachting goedkoper dan de gehuurde ruimte in MatchZO. Deze gesprekken
krijgen een vervolg in 2019.

Organisatie

Vertegenwoordigen belangen
bewoners Driemond en omstreken afstemmen door bestuur, initiëren
projecten in samenwerking met Stadsdeel, Pozo en andere
organisatiestructuren

Aansluitend op de prioriteiten van
het Gebiedsplan
Gaasperdam/Driemond werkt de
Dorpsraad in deze overleggen
samen met de bewoners aan:
1.Verbeteren economische positie
en wijkeconomie
2.Vergroten ontwikkelingskansen
jeugd
3.Bevorderen zorg en gezondheid
4.Verbeteren leefbaarheid en
veiligheid
5.Verbeteren woongenot en
openbare ruimte
6.Bevorderen participatie en
zelfredzaamheid

Optimale samenwerking met Stadsdeel , Alle bewoners van Driemond
Pozo en eventueel andere
organisatiestructuren ( Venzo,
Wooncorporaties en zorgaanbieders) en
de bewoners. Wanneer duidelijk is wat
een straat, buurt of dorp nodig heeft,
bedenken alle partijen gezamenlijk hoe
zij met maatwerk een bijdrage kunnen
leveren.

Bereik alle bewoners d.m.v.
MatchZO
sociaal media, Dorpskrant en
Website. In overlegstructuur
zijn er 30 personen die vrijwillig
samenwerken met Stadsdeel,
Pozo en andere
organisatiestructuren om
projecten te realiseren die
aansluiten op het gebiedsplan .

M.i.v. 1 januari 2018 wordt de dorpsraad geleid door een bestuur dat bestaat uit een
door het dorp gekozen voorzitter, secretaris en penningmeester. De taak van het
bestuur is:
•het managen van de Stichting (financieel, personeel, dossiers)
•Het structureel aansturen t.a.v. het bevorderen van de participatie en
zelfredzaamheid
•het instellen en opheffen van werkgroepen
•het bewaken dat de Stichting het totale dorp blijft vertegenwoordigen
•het jaarlijks afleggen van verantwoording aan het dorp
•het bevorderen en verstrekken van informatie betreft de geboden
basisvoorzieningen
•Het bestuur werkt volgens een jaarlijks geactualiseerd "Reglement Dorpsraad
Driemond" dat minimaal bestaat uit een jaarplan, een communicatieplan en
functiebeschrijvingen, Het Dagelijks Bestuur vergadert , 2 keer per maand; De
Dorpsraad wordt ondersteund door een medewerker die de algehele organisatie op
gestructureerde wijze aanstuurt en er voor zorg draagt dat iedereen binnen de
organisatie zijn taken uitvoert. Tevens onderhoudt zij samen met Bestuur van de
Dorpsraad de contacten met het Stadsdeel, Pozo en andere organisatiestructuren.
Andere werkzaamheden van de medewerker zijn: financiële boekhouding, In
samenwerking met het Bestuur van de Dorpsraad verzorgt zij de
aanvraag/tussentijdse verantwoording, eindverantwoording van de subsidie. Tevens
onderhoudt zij sociaal media, website en dorpskrant en de secretariële
werkzaamheden voor Bestuur en werkgroepen.

Werkgroep Groot Onderhoud

Ondersteunen van de projectmanager groot onderhoud Amsterdam Zuidoost. Leefbaarheid in Driemond
verbeteren. Ondersteunen van de
projectmanager Groot onderhoud
Amsterdam ZO

Oplossen parkeerproblemen, onveilige
Optimale invulling of
situaties, het creëren van
verbetering van de openbare
ontmoetingsplekken, speeltoestellen. Dit ruimte in Driemond.
sluit aan bij de prioriteit van het
gebiedsplan: Verbeteren openbare
ruimte

Bewoners Driemond

Realisatie 2018-2020 groot onderhoud in Driemond. Tevens dient de werkgroep
Na de informatieavond op 31 januari 2018 zijn er drie werkgroepen gevormd ten
wijkgericht bewonersinformatie avonden te organiseren om de voortgang van het
behoeve van het groot onderhoud in Driemond. Per fase is er een groep actief
groot onderhoud bespreekbaar te maken. De werkgroep dient punten te verzamelen tussen de 10 en 15 personen. Zie verder separaat verslag van de werkgroep.
wat tot verbetering leidt van het onderhoud.

Werkgroep Verkeer

Bevorderen en bewaken van de bereikbaarheid en veiligheid in Driemond. Het
programma doelgroepenvervoer heeft de ambitie om doelgroepenvervoer
vanuit de behoefte
van de klant te organiseren. Dit alles in samenwerking met Provincie NH en
Gemeente en vervoersbedrijven.
.

Bereikbaarheid en veiligheid in Driemond Alle bewoners van Driemond
waarborgen in samenwerking met
Provincie NH, Stadsdeel en vervoerders.
Het resultaat moet zijn: een kwalitatief
hoogwaardige vervulling van
de vervoersbehoefte van mensen met
een (tijdelijke of chronische)
mobiliteitsbeperking.

Driemond en bezoekers

4 x per jaar vergaderen de werkgroepen. Van iedere vergadering wordt een notulen
gemaakt en teruggekoppeld naar Bestuur Dorpsraad. Werkgroep Verkeer heeft als
doel de bereikbaarheid van Driemond te bevorderen. Door actief lobbywerk is de
Dorpsraad betrokken bij een initiatief van de Gemeente Amsterdam: het
experiment (A) OV in de wijk. Het experiment loopt van 11 december 2017 tot 22
juni 2018. Alle details omtrent het experiment zijn nog niet bekend tijdens het
aanvragen van de subsidie

Bevorderen en bewaken van de
bereikbaarheid en veiligheid in
Driemond, Tevens wil de
werkgroep een kwalitatief
hoogwaardige vervulling van de
vervoersbehoefte van mensen met
een mobiliteitsbeperking.
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Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een algemeen bestuurslid. Deze
laatste is tevens waarnemend penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund
door een officemanager. Deze verzorgt de dagelijkse financiële administratie. Is
aanspreekpunt voor de bewoners. Ondersteunt werkgroepen en activiteiten. Maakt
de Dorpskrant en onderhoudt de website en Facebook. Het bestuur, met name de
voorzitter heeft diverse gesprekken gevoerd met de leden van het stadsdeel
Zuidoost. Het dagelijks bestuur heeft diverse onderlinge vergaderingen gehad over
de activiteiten richting bewoners, bedrijven en bestuurders. Het bestuur wordt,
wekelijks gedurende 8 uren, bijgestaan door een medewerkster van POZO. Deze
richt zich op het opbouwwerk binnen Driemond.

De werkgroep heeft in 2018 vier keer vergaderd. Daarnaast zijn er diverse
overlegbijeenkomsten geweest met de gemeentelijk werkgroep. De pilot Mokumflex
was een dusdanig groot succes dat het project verlengd is tot eind 2019. De
verantwoordelijke wethouder van de gemeente Amsterdam heeft de vervoersregio
opdracht gegeven om beleid te ontwikkelen voor de toekomst van (A)OV in de wijk.
In 2018 hebben gemiddeld 405 passagiers per maand gebruikt gemaakt van
Mokumflex om naar of van Driemond te reizen. Zie verder separaat verslag van de
werkgroep.
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gemiddeld 25 bewoners per
week.

MatchZO

De koffietafel wordt bediend door een vrijwilliger. Zij verzorgt de koffie en thee voor
de bezoekers. Tijdens de openstelling zorgt de medewerker van de Dorpsraad er
voor dat vragen van bezoekers zo goed mogelijk worden beantwoord en zo nodig
worden deze vragen voorgelegd aan het Bestuur van de Dorpsraad, Stadsdeel of
professionals. Doelstelling 2018 is tevens het aantal bezoekers in het buurthuis te
verhogen, dit in samenwerking met Pozo.

Het kantoor van de Dorpsraad is op maandag tot en met donderdag in ieder geval
open tussen 10:00 en 12:00 uur. Wekelijks komen ongeveer 20 personen met
uiteenlopende vragen bij het loket. Ook via sociaal media, mail en telefoon komen
diverse vragen binnen. Deze vragen worden in de meeste gevallen direct
beantwoord door de officemanager. Overige vragen worden doorgespeeld naar het
bestuur, het stadsdeel, pozo of andere professionals. Gemiddeld komen er wekelijks
tussen de 10 en 20 mensen een kopje koffie/thee drinken in het buurthuis. Van de
bibliotheek wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt.

Door het oprichten van een Dorpsfonds is er een mogelijkheid om geld te generen
om de Driemondse tradities in stand te houden. Tevens dienen er evenementen te
worden georganiseerd om geld op te halen..

In 2018 is er door de bewoners van Driemond een bedrag van 3.200,- euro
bijeengebracht voor het Dorpsfonds. In verhouding tot andere inzamelacties voor
goede doelen, is dit een zeer groot bedrag. De bijdragen aan het Dorpsfonds worden
gebruikt voor de Driemondse tradities en de Dorpskrant.

Informatiefunctie

Openstelling van loket Dorpsraad Driemond, koffie- en leestafel en bibliotheek Buurtbewoners de gelegenheid te
geven met elkaar van gedachte te
wisselen en een praatje te maken.
Hierdoor komt de medewerker ook
te weten, wat er leeft onder de
bewoners. Tevens wordt door
openstelling van het dorpshuis te
gelegenheid te geven om vragen te
stellen.

Door contact met elkaar te maken
Buurtbewoners
kunnen er vriendschappen worden
Driemond
gesloten en verbindingen worden gelegd
naar diverse instanties zoals; Stadsdeel,
professionals

Werkgroep Dorpsfonds

Ondersteuning behoud Driemondse tradities en opzetten Dorpsfonds

Inzamelen/borgen financiële
bijdrage van waaruit de tradities
kunnen worden gefinancierd.

Dorpskarakter behouden middels de
Driemondse tradities

Driemondse tradities

Sinterklaasintocht, Sinterklaasfeest Senioren, Nieuwjaars walking-Dinner,
Kerstwandeling en Kerstviering Driemond, Kerstboomverbranding en
Verzetsherdening

Bewoners en ondernemers op
informele wijze bij elkaar brengen
om elkaar te leren kennen en fijne
feestdagen te wensen. Ter
afsluiting van de feestdagen vindt
de jaarlijkse Kerstboomverbranding
plaats met een centrale rol voor
kinderen.

Sociale cohesie bevorderen door met de Buurtbewoners, verenigingen, Bewoners Driemonders en
organisatie van een verlichte
bezoekers
ondernemers en Vrijwillige
Kerstwandeling met aansluitend de
Brandweer in Driemond
Kerstborrel. De bewoners te laten
ervaren 'Driemonders' te zijn en bij een
levendige gemeenschap te horen.

Terras Rezk & de Vries
aan het ZandpadDriemond, Dorpscafé
Villa Tante Bep,
Wandelcentrum De
Verbinding.
Kerstboomverbranding
aan ijsbaanpad.

De Continuering van deze activiteiten. M.i.v. 1 september is de Dorpsraad gestart
met het oprichten van een Dorpsfonds om deze activiteiten te bekostigen. Met 4
vrijwilligers is de Dorpsraad om te tafel gaan zitten welke mogelijkheden er zijn om
d.m.v. het oprichten van een Dorpsfonds geld te generen. Ons streef bedrag is euro
5000,--. Dit bedrag zal gelijkmatig worden verdeelt onder de activiteiten. De opzet
hiervan moet nog worden uitgewerkt. De Driemondse tradities verbinden met
Amsterdam Zuidoost. Ondersteunende werkzaamheden en advies aan de
vrijwilligers wordt geboden door het Bestuur van de Dorpsraad en de medewerker
van de Dorpsraad.

De diverse Driemondse tradities worden in grote getalen bezocht en dragen bij bij
het verhogen van het Dorpsgevoel. Dat blijkt ook wel aan het verhoudingsgewijze
hoge bedrag wat bewoners hebben bijgedragen aan het Dorpsfonds.

Wild breiclub ‘Een steekje los’

Voorkomen van vereenzaming
onder ouderen. Vaardigheden
doorgeven aan kinderen door 2wekelijks breilessen te verzorgen
op de Cornelis Jetsesschool.

Hoofdactiviteit is breien voor projecten Senioren, veelal dames.
in het dorp. Tijdens het breien geven de
deelnemers elkaar raad en horen wat er
speelt in iemands leven.

Buurthuis MatchZO

Verder uitwerken van deze activiteit met doelstelling om senioren in het dorp uit hun
isolement te halen. Leden aantal van de breiclub moet om hoog, dit in
samenwerking met Pozo. De breiclub moet worden verbonden aan gebied
Gaasperdam.

In 2018 zijn er twee nieuwe leden bij de breiclub gekomen. Helaas is er ook afscheid
genomen van enkele leden. Op dit moment bestaat de breiclub uit ongeveer 10
leden. De samenwerking met Nellenstein/Gaasperdam is nog niet van de grond
gekomen. Er is éénmaal een bezoekster uit dat gebied aangeschoven.

Ondersteuning en advies door
Pozo op het gebied van
participatie en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

Koppeling formele en informele
Sociale kaart bieden aan bewoners,
zorg . Opbouw gerelateerde vragen signaleren, doorverwijzen en aanbod
worden door de medewerker van ontwikkelen n.a.v. vragen.
de dorpsraad doorgegeven aan
Pozo.

Bevorderen participatie en
zelfredzaamheid

De groep bestaat uit 8
deelnemers die wekelijks bij
elkaar komen.

Dorpsbewoners, veelal
ouderen.

450 bewoners, veelal ouderen. diverse locaties in
Driemond

In samenwerking met Pozo, activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de
doelstellingen uit het Stedelijk kader Basisvoorzieningen.

Diverse activiteiten waaronder een lunch met bewegingsadvies door de plaatselijke
fysiotherapeut. Babbeltruk, een lezing over hoe om te gaan met ongevraagde
bezoekers aan de deur. Bezoek met ouderen aan Kwakoe. Ontmoetingen
georganiseerd in het Eben Haëzerhuis. Ook is er het danspaleis, samen met de
kookclub geweest, Dansen en eten voor en met de ouderen.

Dorpsbewoners algemeen.

300 Driemonders

diverse locaties in
Driemond

Ondersteuning bieden aan zorgvragers en aan zorgbieders. Verbindingen leggen
tussen bewonersinitiatieven, Driemondse verenigingen en organisaties door
deelname en bezoeken van (algemene) zorgbijeenkomsten. Om verbindingen en
ondersteuning te bieden bezoekt de Dorpsraad /medewerker Dorpsraad alle
ledenvergadering. Tevens verwijst de medewerker van de Dorpsraad zorgvragers
door naar Pozo. Ook vragen m.b.t. bewonersinitiatieven worden door de
medewerker doorverwezen naar Pozo of Stadsdeel Zuidoost

Ondersteuning geboden bij divers subsidieaanvragen. Naar aanleiding van klachten
over de thuiszorg is contact geweest met Vivium, Codaan en de gebiedsmakelaar.
Onderzocht moet worden of de Dorpsraad in de toekomst meer betrokken kan
worden bij het aanbieden van thuiszorg.

Koffietafel meer inhoud geven. Activiteit ontplooien met als doel meer bezoek Participatie en zelfredzaamheid
Vanuit nieuw contact verbeteren
te genereren. Organisatie door Dorpsraad. Begeleiding POZO en instanties
bevorderen. Vergaren wat er leeft zelfredzaamheid.
(informatie overdracht)
onder de bewoners. Aanbieden van
mogelijkheden denk aan sport en
hulp van instanties.

Senioren, dames en heren.

Senioren

Matchzo

Dorpsraad gaat via de dorpskrant bewoners straat voor straat uitnodigen voor een Niet gelukt, Krijgt in 2019 een vervolg
kopje koffie. Op die manier bereiken wij in een bepaalde periode alle bewoners. De
opzet is dat meer bewoners daarna blijven komen. In samenwerking met Pozo willen
wij dit project uitwerken.

Huis aan huis bezoek georganiseerd door de dorpsraad. Twee vrijwilligers
bezoeken wekelijks een aantal bewoners. Door het stellen van vragen
achterhalen wat er leeft en hulpvraag doorgeven aan de juiste instanties.

Eenzaamheid / armoede /
Weten wat er leeft onder de bewoners.
hulpvraag / gewoon even contact / Verbeteren leefbaarheid
eventueel verwijzen naar reeds
bestaande activiteiten

Senioren (dames en heren)
Maar ook jongeren met een
achterstand

Jongerenproject en onderzoek in samenwerking met Swazoom

I.s.m. Driemondse jeugd een plan
realiseren voor vrijetijdsbesteding
voor jongeren tot 23 jaar.

Dat jongeren in Driemond zich niet meer Driemondse jeugd tot 23 jaar.
vervelen en daardoor overlast
veroorzaken voor omwonenden.
Ondersteuning bieden bij het
organiseren van vrijetijdsactiviteiten
door jongeren zelf.

Ondersteunen van vragen vanuit het dorp welke in relatie staan met de
leefbaarheid

Bevorderen leefbaarheid

Prettig wonen

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers door Dorpsraad Begeleiding
Begeleiding en ondersteuning
van verbinding van verenigingen, scholen en bewoners. In samenwerking met aanvragen subsidie
Pozo en Stadsdeel
bewonersparticipatie en
bewonersinitiatieven.

Leefbaarheid

Bewoners Driemond en
bezoekers

Optimale participatie van bewoners.

Dorpsraad stelt zichzelf tot doel inzichtelijk maken waar professionele hulp
noodzakelijk is (in kaart te brengen) Met hulp van POZO en overige instanties actie
ondernemen.

12-20 jongeren in Driemond,
veelal jongens.

Alle bewoners van Driemond

Communicatie
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Dorpscafé Villa Tante
Bep

Vrijwilligers zijn bij diverse bewoners thuis geweest om te inventariseren waar deze
bewoners behoefde aan hebben. Uitkomst is o.a. dat er behoefde aan hulp in de tuin
is. Dit is opgepakt door één vrijwilliger.

Ondersteuning bieden bij initiatieven die jongeren zelf willen ontwikkelen i.s.m.
Niet gelukt, Krijgt in 20-19 een vervolg
buurtregisseur, Swazoom en bewoners. Contact onderhouden met de jongeren in
Driemond, zodat er korte lijnen ontstaan bij eventuele overlast. Dit In samenwerking
met Pozo, activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de doelstellingen uit het
Stedelijk kader Basisvoorzieningen.

Dorpsraad zal met de hulp van vrijwilligers o.a. opruimacties en klein onderhoud
acties organiseren. Denk aan schoonhouden " eigen stoep" en aandacht opruimen
rommel in de voortuin en of op de stoep.

Voorzitter heeft met diverse bewoners gesproken over deze uitdaging. Is tot op
heden nog niet echt van de grond gekomen.
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Dorpskrant

De dorpskrant, die dit jaar in de
51e jaargang verschijnt, is
belangrijk voor het onderlinge
contact , als agenda van
activiteiten, om je buren te leren
kennen en om te weten wat er
speelt in Driemond en Zuidoost.
Ondernemers zetten er een
advertentie in en verder kan
iedereen er zijn verhaal in kwijt.

Vergroten van betrokkenheid van
Driemonders algemeen.
bewoners, ondernemers, organisaties in Betrokkenen Driemond en
Driemond en Zuidoost. Het is tevens een Omstreken en oud bewoners.
goede kennismaking met het dorp voor
nieuwe bewoners, door de dorpskrant
krijg je zicht op faciliteiten en
mogelijkheden om te participeren.

Website/Sociaal media

Bereiken van zoveel mogelijk
Informatie die belangrijk is voor
bewoners in het buiten Driemond. Driemond en omstreken delen met de
omgeving.

Aantal bereik

Prestatieafspraken
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Dorpskrant Driemond
MatchZO
verschijnt in een oplage van
700 exemplaren. Tevens
wordt de krant digitaal
verspreid naar 80 personen die
zich per mail hebben
aangemeld bij de Dorpsraad

De Dorpskrant is een belangrijk medium voor Driemond. De bewoners kijken iedere
maand uit naar het verschijnen van de krant. Ook is het belangrijk om veel
informatie van het dorp en zuidoost te delen. Wat verandert er in 2018. Omdat de
Dorpskrant drukt op de begroting hebben wij besloten het aantal pagina's terug te
brengen naar 12 . In de krant wordt een bladzijde gereserveerd voor Stadsdeel
Zuidoost, dit om meer verbinding te zoeken met Zuidoost en de activiteiten die
plaats vinden in zuidoost meer onder de aandacht te brengen bij bewoners van
Driemond. De opmaak van de krant wordt voorlopig gedaan door de administratief
medewerken met ondersteuning van een vrijwilliger. Kopij van de krant wordt
verzorgt door de bewoners, verenigingen en eventuele vrijwilligers uit het dorp.
Door LEAN te werken, zal het maken van de krant minder tijd in beslag nemen. De
papieren krant afschaffen is nog niet aan de orde, daar gaat de Dorpsraad zich in
2018 over beraden.

Naast een aantal vaste rubrieken, zoals "historisch Driemond", Leentjebuur, agenda
en "nieuws uit het dorp" worden diverse bijdragen van bewoners, scholen en
verenigingen geplaatst. De Dorpskrant wordt graag gelezen door bewoners van
Driemond, maar ook door oud-bewoners en andere belangstellenden. De Dorpskrant
wordt in Driemond huis-aan-huis bezorgd, daarnaast wordt de Dorpskrant via PostNL
en langs digitale weg verstuurd. Eind 2018/begin 2019 zou eigenlijk het drukwerk
worden uitbesteed aan een externe partij. Helaas is de opzegging van de huur van
het kopieerapparaat niet goed gegaan, latere toezeggingen zijn niet schriftelijk
vastgelegd. Hierdoor zijn we verplicht ok de komende jaren de Dorpskrant in eigen
beheer te printen. Dit legt een aanzienlijke tijdsdruk en financiële druk op de
organisatie. Eind 2018 is overgestapt op een leesbare lettertype en is de lay-out
aangepast voor een beter leesbaar resultaat.

300 MatchZo

Up to date houden van informatie voor de buurbewoners en externe bewoners in
zuidoost en omstreken. De administratief medewerker heeft de taak om deze
informatie zoveel mogelijk kenbaar te maken, via website, twitter en Facebook.
M.i.v. 2018 zal de Dorpsraad een nieuwe website lanceren, die gebruiksvriendelijker
en makkelijker te onderhouden is. De huidige website is geheel gekoppeld aan de
huidige krant, het bijhouden van de website neemt dan te veel tijd in beslag.

In 2018 is overgestapt naar een nieuwe website. Deze is makkelijker bij te houden.
Helaas zijn hierdoor ook de kosten toegenomen. De website, maar ook Facebook
worden gebruikt om actuele informatie uit de regio, van de gemeente en het
stadsdeel te delen met bewoners en voor algemene gegevens over de Dorpsraad en
het Dorp.

Bewoners Driemond en
omstreken
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