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Jaarbericht 2020 
 

______________________________________________________________________ 

 

1. Onderweg 

Op 30 september 2015 hield de Stadmakerij haar eerste bijeenkomst, een VPRO 
Tegenlicht meet-up over de “uitverkoop van Griekenland”. Het lijkt al weer 
eeuwen geleden. Ons eerste lustrum, normaal toch wel aanleiding voor een 
klein feestje, viel in 2020 midden in de Corona-pandemie. De Stadmakerij moet 
het in hoge mate hebben van elkaar ontmoeten, interactie, elkaar in de ogen 
willen kijken om ook de niet verbale communicatie serieus te kunnen nemen. 
De lockdowns maakten ons dat erg moeilijk. Het leidde tot een jaar met heel 
weinig bijeenkomsten. En dat missen we zeer!  

Gelukkig konden we, in samenwerking met het OSOL, wel tweewekelijks de 
Stadmakers/seniorenpagina in de Flevopost maken. Dat zorgde voor een mooie 
continuïteit. 

Maar het was (noodgedwongen) dus een relatief rustig jaar, ook wat uitingen in de media 
en social media betreft. En toch merken we dat de Stadmakerij een redelijk vaste waarde 
in Lelystadse en de Flevolandse samenleving is geworden: een toegankelijke vrijplaats, 
inspiratieplek, waar je spreekt, kijkt, doet, luistert met respect voor elkaar. 

 

 

2. Al doende leert men 

De Stadmakerij is zo min mogelijk georganiseerd om slagvaardig te kunnen zijn. Daar 
helpt een stabiele basis enorm bij. Bij de Stadmakerij bestaat die basis uit het bestuur, 
de programmaraad, de coördinator, twee programmeurs en twee redacteuren. De 
programmeurs worden door de Stadmakerij ook ingehuurd om betaalde opdrachten uit te 
voeren.  

Het bestuur beperkt zich tot de zaken die nodig zijn om de stichting goed en verantwoord 
te laten functioneren en toetst of de Stadmakerij nog op de goede weg is. Het bestuur is 
verder opdrachtgever bij betaalde opdrachten en natuurlijk doen de bestuursleden ook 
suggesties voor de programmering.  
De programmaraad vormt het creatieve hart van de Stadmakerij. Daar wordt de 
programmering ontwikkeld. Leden van de programmaraad nemen ook delen van de 



 

2 
 

organisatie voor hun rekening. Helaas stond dit werk vanwege Corona in 2020 op een 
laag pitje. 
De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering, daarbij bijgestaan door twee 
programmeurs en de redactie van de Stadmakers/seniorenpagina. Vanuit de hoofdlijnen 
bestaat er heel veel vrijheid om tot invulling van het programma te komen. Dat maakt 
dat, indien gewenst, heel snel geschakeld kan worden zonder dat op voorhand op allerlei 
niveaus toestemming vereist is.  
 
Bij het zich ontwikkelende programma is wel gebleken dat de Stadmakerij vrij snel tegen 
de grenzen van de mogelijkheden van de veelal vrijwillige organisatoren aan loopt. 
Persoonlijke tegenslagen vertalen zich al snel in minder bijeenkomsten. Dat was in de 
tweede helft van 2019 het geval. 

De (goede) samenwerking met de FlevoMeer Bibliotheek heeft via een zeer ervaren en 
prettige vaste contactpersoon een stabiel karakter. De samenwerking met andere 
partners is vooral gericht op concrete activiteiten. Daarnaast voerde de Stadmakerij in 
2020 betaalde opdrachten uit voor de bibliotheek in Almere en startte een opdracht voor 
de provincie Flevoland. Ander inmiddels vaste onderdelen, zoals de Lelystad Dialoog 
(Voor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland), de Stadsdichterdag (Lelystadse Boer), 
Technasiumpresentaties (SGL) en het Lagerhuisdebat voor middelbare scholieren 
(Wereldwinkel Lelystad) konden vanwege Corona helaas niet door gaan.  

 

3. Het programma in 2020  

Om de programmering te stroomlijnen heeft de Programmaraad gekozen voor acht 
programmalijnen. Bij een aantal daarvan is de Stadmakerij initiërend bezig. In andere 
programmalijnen vooral faciliterend: 
1. Van gemaakte naar geleefde stad      -> initiërend 
2. Lelystad Academie                     -> initiërend 
3. VPRO Tegenlicht – meet-ups             -> initiërend 
4. Op uw gezondheid    -> initiërend 
5. Te gast bij ….                       -> faciliterend 
6. Actuele ontmoetingen                       -> initiërend/faciliterend 
 

De verschillende programma’s worden 
met een duidelijk verschillende intensiteit 
ingevuld. Vaste onderdelen zijn de 
“Lelystad Academie” en de “VPRO 
Tegenlicht meet-ups”. In dat laatste 
programma genieten we van een 
buitengewoon inspirerende en 
servicegerichte samenwerking met de 
Hilversumse redactie van het VPRO–
programma.  
 
Veel lag stil in 2020. Maar wat er wel 
gebeurde lichten we wat verder toe. 

Overigens is in eerste instantie kwaliteit van het gebodene en niet een volle zaal het 
criterium, bij de vraag of een bijeenkomst geslaagd is. 
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VPRO Tegenlicht meet-ups 
 

In opdracht van de Nieuwe Bibliotheek Almere 
konden we konden dit jaar nog twee goed bezochte 
meet-ups organiseren. We vertalen daarin de 
(inter-)nationale thema’s uit tv-uitzendingen naar 
de Almeerse / Flevolandse situatie. Elk thema trekt 
z’n eigen doelgroep. Bij “Houtbouwers” werd in 
januari stil gestaan bij de kansen en mogelijkheden 
die houtbouw biedt, niet in het minst uit oogpunt 
van duurzaamheid. Het thema werd breed belicht: 
van onderwijs (Windesheim/MBO-college) tot 

zelfbouw, van woningcorporatie (hoogbouw op het Floriadeterrein) tot digitaal ontwerp 
en fabrieksmatige bouw. Een zaal vol betrokkenen in “bouwstad Almere” kon in januari 
nog geanimeerd in gesprek gaan. “Future Food” kon vanwege de Coronaregels door 
dertig bezoekers worden bijgewoond. Vanuit o.a. Horizon Flevoland en het Almeerse 
initiatief Weerwoud werden nieuwe ontwikkelingen in producten en teelt (bv 
Agroforestry) aan de orde gesteld.  
 
Actuele en andere ontmoetingen 
 
De Staat van Lelystad is een waardevolle traditie 
aan het worden: aan het begin van het jaar wordt 
stil gestaan bij wat de stad dat jaar te wachten 
staat. Natuurlijk gaf burgemeester Ina Adema, in 
aanwezigheid van Omroep Flevoland, haar 
bestuurlijke blik op het nieuwe jaar. Een veelheid 
van onderwerpen passeerden daarin de revue, 
maar in januari hoorde die ene spelbreker, Corona, 

daar nog niet bij. 
Veerle Rooze 
(Stichting IDO) sprak vanuit “de andere kant van de 
stad”, de mensen die veel moeite hebben om mee te 
doen in de samenleving. Jongeren van Urbn Village 
Rick Roos en Giverny Allis inspireerden de volle zaal 
met hun foto’s. Bij deze traditie hoort ook een 
optreden van de stadsdichter, Juul Baars, die ter 
plekke het volgende een stadsgedicht maakte: 
 

De toekomst 
 
je spreekt van nu en later 
alles is al gezegd 
je wijst op hoe het morgen moet 
de toekomst uitgelegd 
zoals het nu gaat 
is het niet goed 
er is veel dat beperkt 
je legt je vinger op het zeer 
en daar waar het niet werkt 

 
en vaak wijs je naar anderen 
hoe zij het moeten doen 
met zoveel argumenten 
je geeft ze van katoen 
maar toch je moet ook weten 
dat een stad die echt zal leven 
gewoon bij jezelf begint.. 
besef dat echt maar even 
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Betaalde opdrachten 
 
De bijeenkomsten die de Stadmakerij als betaalde opdrachten uitvoerden betreffen:  

• De Nieuwe Bibliotheek Almere (VPRO Tegenlicht meet-ups); 
• Provincie Flevoland (Krachtige Samenleving). 

 
In het project Krachtige Samenleving gaan we op zoek naar de verhouding tussen 
overheid, organisaties, bedrijven en burgerinitiatieven en naar manieren om die 
initiatieven maximale zeggingskracht te geven in de samenleving. In 2020 zijn de 
voorbereidingen daarvoor gestart. In 2021 wordt het project uitgevoerd. 
 

4. De digitale Stadmakerij 

In de praktijk blijken de website, twitter en facebook belangrijk om de Stadmakerij en 
haar activiteiten bekend te maken. Persberichten worden niet altijd (of pas laat) 
geplaatst. Er is inmiddels een lijst van ruim 250 sympathisanten, die per mail op de 
hoogte gehouden worden, maar het bereik op de sociale media is vaak nog veel groter.  

De lang voortdurende Corona beperkingen hebben er toe geleid dat we in 2020 ook zijn 
gaan nadenken over digitale bijeenkomsten, zoals webinars. We hopen begin 2021 de 
eerste volledige digitale bijeenkomst te gaan beleggen.  

www.Stadmakerij.nl 
 
De website wordt gebruikt om de bijeenkomsten aan te kondigen en van een inhoudelijke 
toelichting te voorzien. Steeds vaker kiezen we ervoor om impressies van bijeenkomsten 
op te nemen. Die blijken namelijk veel gelezen te worden.  

Verder biedt de website de beste mogelijkheid om de Stadmakerij in haar geheel te 
presenteren, waarbij de volgende hoofdindeling wordt toegepast: 
 
• Programma: de verschillende programmalijnen en hun invulling; 
• Nieuws: berichten, verslagen e.d.; 
• Stadmakers/seniorenpagina: hier staat altijd de meest recente pagina; 
• Over Stadmakerij: “zakelijke” en organisatorische gegevens (o.a. wat voor de 

ANBI-status vereist is), maar ook een opgave wat de Stadmakerij voor bedrijven en 
instellingen kan betekenen, links naar partners en een contactmogelijkheid; 

• Twitterfeed en facebookverwijzing: voor de actualiteit op de sociale media. 
 
Uiteraard blijft de website in ontwikkeling. En voor de statistici onder ons: de website 
wordt dagelijks door 20 tot 60 mensen bekeken. Uitschieters zijn er ook: naar boven 
(150) en naar beneden (2). Van de contactmogelijkheden via de website wordt maar 
weinig gebruik gemaakt.   
 

@Stadmakerij0320 
 
Twitter blijft een belangrijk medium om korte berichten 
de wereld in te sturen. De Stadmakerij heeft inmiddels 
330 volgers. Dat zegt op zich niet zo veel. Belangrijk is 
dat daar de nodige instanties en 
persvertegenwoordigers tussen zitten. Zo is het bereik 
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behoorlijk groot. Twitter wordt vooral gebruikt voor de aankondiging van bijeenkomsten, 
retweets van opvallende zaken uit de stad of elders uit het land, e.d. 
 

Facebookpagina 
 
Van de hier genoemde media heeft de facebookpagina het grootste bereik. Meer dan 
1000 hits per week zijn inmiddels geen uitzondering meer. Voor alle activiteiten wordt 
een “facebookevent” aangemaakt, foto’s en andere impressies worden geplaatst, vaak 
met verwijzing naar de website. E.e.a. wordt veelvuldig bekeken. 
 
 
 

5. De lokale/regionale pers 

Omroep Flevoland volgt de Stadmakerij redelijk. Met een zekere regelmaat worden we 
in het ochtendprogramma op de radio uitgenodigd om activiteiten die ’s avonds plaats 
vinden toe te lichten. TV - exposure hebben we hebben we weinig en is er vooral als 
bobo’s hun opwachting maken.  
 
De Stentor besteedt een enkele keer aandacht aan gelegenheden waarbij een 
stadsbestuurder optreedt, zoals De Staat van Lelystad. Dat geldt ook voor de Flevopost, 
maar inmiddels hebben we via dit medium ons eigen veel gelezen alternatief: de 
Stadmakers/seniorenpagina. 
 
Radio Lelystad blijft trouw in het verspreiden van onze persberichten en andere 
informatie over de Stadmakerij die zij de moeite waard vinden, ook via hun eigen sociale 
media kanalen. 
 
 

6. De Stadmakerspagina 

Samen met ongeveer 25 organisaties en 
instellingen startten we in 2017 een 
maatschappelijke pagina in de FlevoPost: een 
vaste pagina in de krant, met een eigen profiel, 
beschikbaar voor aankondigingen, korte 
verslagjes en dergelijke van niet-commercieel 
gerichte activiteiten.  

In 2020 is (vanaf 1 februari) een samenwerking 
aangegaan met het OSOL. Via een gemeentelijke 
bijdrage werd OSOL in staat gesteld regelmatige 
publicatie van berichten gericht op ouderen te 
verzorgen. Zo werd de Stadmakerspagina de 
Stadmakers/seniorenpagina. Een deel van d 
ekosten worden betaald uit een bijdrage per 
geplaatst artikel (door de initiatiefnemer) en door 
een aantal particuliere giften (via de 100x100 
actie). Dankzij financiële steun van het Groene 
Sluis fonds konden we vier themapagina’s extra 
maken en ontwikkelden we een eigen website, 

https://www.stadmakers-senioren.nl . 
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De Stadmakerij en het OSOL dragen verantwoordelijkheid voor de eindredactie via vaste 
redacteuren, te weten Jaap Knip en Greetje Wiersma (vanuit de Stadmakerij) en Gert 
Kolstee (OSOL). Ook de opmaak van de pagina wordt via de Stadmakerij georganiseerd. 
Roger v.d. Klugt (van de Ontwerperij) toonde zich bereid dat pro deo te doen. 

 

7. Het slijk der aarde 

In de stichting Stadmakerij Lelystad ging in 2020 grofweg € 23.800,- om. Dit is exclusief 
de faciliterende bijdrage die de FlevoMeer bibliotheek. Een belangrijk aandeel heeft hierin 
de Stadmakers/Seniorenpagina, waarvoor de financiële zaken via de Stadmakerij lopen. 
Coördinatie en programmering zijn, behoudens de betaalde opdrachten (nog) volledig op 
vrijwillige basis gebeurd. Het aantal particuliere donaties blijft (te) beperkt. 

        
We hopen in 2021 ook weer fysieke bijeenkomsten te kunnen beleggen mogelijk in 
combinatie met de digitale wereld. We zien die ontwikkeling met vertrouwen tegemoet.  
 
19 april 2021, 
Bestuur Stadmakerij. 
 


