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JAARVERSLAG 2011 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde 

 
   
1. Inleiding 

 
a. Voorwoord van de voorzitter VBS. 

Het jaar 2011 was een druk en uitdagend jaar voor de Vereniging Buurtraad 
Steenvoorde. Er werden weer heel veel verschillende activiteiten georganiseerd voor 
onze deelnemers. Activiteiten, die vaak tevens een bijdrage leverden aan het 
verminderen van het aantal eenzame mensen in ons verzorgingsgebied. Zonder de 
inzet van al onze vrijwilligers (ruim 100) was dit niet mogelijk geweest. 
Aandachtspunten voor het bestuur in 2011 waren onder meer: 

 Het nieuwe informatieboekje met daarin alle activiteiten van de VBS. 10.000 
exemplaren hiervan werden huis aan huis bezorgd. Dit leidde tot een toename 
van ons aantal leden. 

 De statutenwijziging. Sinds 1994 waren deze niet meer aangepast. Hierdoor werd 
het  onder meer mogelijk om Coby Burgwal en Wil Fortuin tijdens de Algemene 
Ledenvergadering te benoemen tot ereleden van de VBS. 

 Er is een centrale ledenadministratie opgezet. Dit was een advies van notaris 
Voskamp. 

 De Muziekbuurt gebruikt sinds de zomer van 2011 ook een logo van de VBS. Er 
is een logo voor het buurtcentrum en een logo voor de bewonersorganisatie. 

 Het project “wijkvisie Muziekbuurt” van de gemeente Rijswijk vroeg veel 
aandacht. Er is een wijkprogramma opgesteld, waarin een vertaling is gemaakt 
van de belangrijkste knelpunten, die bewoners ervaren bij de leefbaarheid in hun 
wijk. 

 De bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid werd ondersteund bij de doorstart. In 
februari 2012 zullen zij ‘op eigen benen’ staan. 

Gedurende het verslagjaar zijn er regelmatig overleggen geweest met de gemeente 
over tal van zaken. Ook in 2012 wil de VBS weer bijdragen aan de ontwikkeling van 
gemeentelijk beleid. Beleid, dat voorziet in een goede toegang tot onze 
welzijnsvoorzieningen. In 2012 zullen wij ons onder meer buigen over de 
harmonisatie van de huurtarieven van het maatschappelijk vastgoed van de 
gemeente Rijswijk, het weekendgebruik in Stervoorde, de plannen met betrekking tot 
de Brede School in de Muziekbuurt en de totstandkoming van de gemeentelijke nota 
“Samen leven in Rijswijk”. Kortom: Er is de komende periode nog veel te doen voor 
de VBS! 
Ineke van Vliet, Voorzitter VBS 
 

b. De VBS heeft twee ereleden, Coby Burgwal en Wil Fortuin. 
c. Bestuurssamenstelling. Van januari t/m de algemene ledenvergadering (ALV, 

21/04/’11) had het bestuur de volgende samenstelling: Ineke van Vliet (voorzitter), 
Els Schröer (secretaris), Coby Burgwal (penningmeester) Tonny Bekink, Cees van 
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Delft  en Jan Vleghert (lid). Na de ALV: Ineke van Vliet (voorzitter), Bert Vonk 
(secretaris), Herman Bloemsaat (penningmeester), Tonny Bekink, Rita Doop en Jan 
Vleghert (lid). Medio december heeft Rita haar bijdrage aan het VBS-bestuur om 
gezondheidsredenen moeten beëindigen. 

d. In 2011 heeft het VBS-bestuur, vrijwel altijd in volledige samenstelling, vijftien maal 
regulier en viermaal om een specifieke reden vergaderd. Er hebben twee algemene 
ledenvergaderingen plaatsgevonden. Voorts heeft  het bestuur viermaal met de 
vertegenwoordigers van alle VBS-werkgroepen en vijf maal met vertegenwoordigers 
van Sociaal Cultureel Muziekbuurt overlegd. 
Hiernaast heeft het bestuur in diverse samenstellingen ondersteuning verleend aan 
bewonersorganisaties en werkgroepen. 

e. Het bestuur heeft, naast telefonisch overleg,  twaalf maal gesproken met 
vertegenwoordigers van de Gemeente Rijswijk (wethouders en ambtenaren). Hierbij 
zijn o.a. het werkgebied van de VBS, de relatie met Welzijn Rijswijk, de financiën, de 
horecavergunning van het wijkcentrum Muziekbuurt, de Brede School en de 
gevolgen van de nota accommodatiebeleid besproken.  
Over dit laatste onderwerp heeft onze voorzitter op 26 maart bij de inspraakavond 
voor de kadernota accommodatiebeleid en op 30 augustus tijdens de 
forumvergadering Samenleving van de Gemeente Rijswijk tevens ons standpunt 
toegelicht. 

f. Met vertegenwoordigers van Welzijn Rijswijk, onze medebewoners in Stervoorde, is 
naast de lopende (meerdere malen per week) contacten, vier maal overlegd. 

g. Onze voorzitter heeft alle openbare vergaderingen van de bewonersorganisaties 
(BO) Steenvoorde Noord, De Strijp, en Muziekbuurt bijgewoond. 
Voorts heeft het volledige VBS-bestuur als interim bestuur opgetreden voor de 
opnieuw startende BO Steenvoorde Zuid. 

h. Gedurende het afgelopen jaar zijn een groot aantal activiteiten geweest van meer 
administratieve en organisatorische aard. 
Het archief en de bergkasten in het VBS-kantoor hebben een forse verjongingskuur 
ondergaan. Ook de opbergkasten van de diverse werkgroepen in Stervoorde zijn 
door de werkgroep leden opgeruimd. 

i. Ook in het afgelopen jaar heeft de VBS kunnen steunen op de onvolprezen 
secretariële ondersteuning door Joke Eijkelhof. 
 
 

2. Activiteiten Bewonersorganisaties. 

Bewonersorganisatie De Strijp. 

 
a. Doelstelling.  

Doelstelling van de Bewonersorganisatie De Strijp (BO De Strijp) is, namens de 
bewoners van De Strijp te Rijswijk ZH, de belangen te behartigen van alle bewoners 
en mede daardoor zodanig een goed sociaal woon- en leefklimaat te creëren en te 
bewaken. 

b. Samenstelling werkgroep  
De werkgroep bestaat uit: 
Riko van der Stap: voorzitter; penningmeester; vacature; Elly Swinkels: (wnd) 
secretaris; Wim van den Berg: namens de VvE Burcht Endezant 2  

c. Bereikbaarheid van de werkgroep 
De vergaderingen van de werkgroep zijn openbaar. De werkgroep heeft sinds een 
aantal jaren een website te weten www.destrijp.net. 

http://www.destrijp.net/
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d. Vergaderingen 
In totaal waren er dit jaar negen bestuursvergaderingen. Bij deze openbare 
vergaderingen waren aanwezig de standaardgenodigden: Welzijn Rijswijk, de 
wijkagent, Wim van den Berg vanuit Endezant en Ineke van Vliet, voorzitter VBS. 
Een beleidsmedewerkster van de gemeente heeft regelmatig de vergadering 
bijgewoond. Daarnaast heeft Gertie Zwijnenburg (voorzitter bewonerscommissie 
Serre & Wingerd) een aantal vergaderingen bijgewoond. 
Een selectie van onderwerpen, die dit jaar de revue passeerden, zijn: 

 bezwaarschriften tegen reclamezuilen  

 gemeente over bevoegdheden en taken bewonersorganisaties 

 herinrichting van de Anemoondreef.  

 invalidenparkeerplaatsen bij ABA 

 Plexat/ ontwikkelingen ontmoetingsplek De Strijp 

 gesprek met opbouwwerk Welzijn Rijswijk om ondersteuning vanuit 
opbouwwerk te inventariseren. 

 enquête verlichting park Endezant  

 vrijwilligersontbijt georganiseerd door gemeente 

 netwerkbijeenkomst vrijwilligers georganiseerd door Welzijn Rijswijk 

 bijeenkomst over de waardering van vrijwilligers georganiseerd door gemeente 

 nominatie door BO De Strijp vrijwilligersprijs 2011 voor de vrijwilligers 
Herfstpop. 

 Oud & Nieuw: vreugdevuur  

 overlast parkeerplaats Serre. Medio december brief aan bewoners van de 
Serre. 

 gezamenlijke enquête (met bewonerscommissie Serre & Wingerd) gehouden 
onder bewoners Serres & Wingerd over fietswerende voorzieningen  

 overlast op het parkeerterrein van de Schilp. 
e. Hoogtepunten en dieptepunten 

BO De Strijp heeft Herfstpop genomineerd voor de vrijwilligersprijs 2011. Deze 
organisatie zet zich, naast hun 40-jarige werkweek, al tien jaar in voor de Rijswijkse 
jeugd/bewoners. Tien jaar geleden werd Herfstpop in De Strijp gehouden en een 
dergelijk evenement was niet alleen goed voor de sociale cohesie in de wijk maar ook 
voor en door jongeren in de wijk een evenement om naar uit te kijken. Helaas is er in 
De Strijp geen mogelijkheid meer om Herfstpop te organiseren maar een dergelijk 
evenement zou goed zijn voor De Strijp. Het brengt de bewoners en vooral de 
jongeren bij elkaar. 
De overlast van jongeren is een dieptepunt en is al een aantal jaren een onderwerp op 
de agenda van de bestuursvergadering. Naast de overlast van jongeren bij De Schilp 
en de Anemoondreef is in 2011 ook overlast geconstateerd aan de Serre. Gezamenlijk 
met de wijkagent en Welzijn Rijswijk probeert de BO De Strijp hiervoor een oplossing 
te vinden. In 2011 is de nieuwe locatie Plexat geopend en een daarbij (door jongeren) 
ingestelde ontmoetingsplek. Op deze plek kunnen jongeren bij elkaar komen zonder 
dat ze een overlast zijn voor de omwonenden. In 2012 blijft jongerenoverlast een punt 
van aandacht en mede door de goede samenwerking met de wijkagent, Welzijn 
Rijswijk, de gemeente Rijswijk en de bewoners verwacht het bestuur van de BO De 
Strijp dit probleem helder en in beeld te krijgen en tot een oplossing te komen. 

f. Buurtnieuws De Strijp  
In 2011 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit. Hierin stonden diverse stukjes die 
van belang waren voor de bewoners van De Strijp en overige wetenswaardigheden. 
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g. Slot 
Ook in 2011 heeft de werkgroep zo goed mogelijk de belangen willen behartigen van 
de bewoners in De Strijp. De BO De Strijp bedankt een ieder die zijn /haar steentje in 
2011 heeft bijgedragen zoals bewoners, José Koster, Karin van Frankenhuyzen en 
Ellen Berenz (Welzijn Rijswijk), wijkagent Martien de Brabander, Wim van den Berg 
van Endezant en Priscilla Stikkolorum van de gemeente Rijswijk . 

 
 

Bewonersorganisatie Muziekbuurt. 

 
 

Het jaar 2011 stond voor onze Bewonersorganisatie in het teken van de opbouw van 
deze organisatie. In samenwerking met o.a. Afdeling Stad en Samenleving (Sectie Zorg, 
Welzijn en Wonen), Welzijn Rijswijk, Rijswijk Wonen, Vidomes, Vesteda en Politie 
Haaglanden is men gekomen tot het opstellen van een Wijkprogramma; dit onder de 
bezielende leiding van Petra van der Burg. Op 3 november heeft de ‘aftrap’ van dit 
programma in de Smeltkroes plaatsgevonden en in 2012 moet de uitwerking van dit 
programma plaatsvinden. 
Het laatste zal wel enige vertraging ondervinden, omdat in 2011 geen uitbreiding van ons 
Bestuur heeft plaatsgevonden. Het Bestuur bestond uit Bert Disser  als voorzitter, Theo 
Warnink als secretaris en Jannie van Baardwijk met Anne-Lize Timmerman als leden. 
Er is geen penningmeester, de financiële zaken worden waargenomen door de 
penningmeester van de VBS. 
Het aantal leden bedroeg slechts elf; de hoop bestaat dat in 2012 meer bewoners van de 
Muziekbuurt bij de organisatie kunnen worden betrokken. 
 
Openbare vergaderingen vonden plaats op : 31 januari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 5 
september, 3 oktober en 7 november; die van 31 januari was in Stervoorde, de overige 
vergaderingen vonden plaats in de Marimbahal.  
In de eerste helft van het jaar was het aantal aanwezigen gemiddeld tien; met ingang 
van september waren  er gemiddeld veertien aanwezig. Gemiddeld waren er 1 à 2 
raadsleden aanwezig en 1 à 2 medewerkers van Welzijn Rijswijk. 
Het Bestuur heeft regelmatig vergaderd in de VBS-kamer van Stervoorde. 
In het najaar is er verschillende keren vergaderd met het Bestuur van VBS en met 
medewerkers van Welzijn Rijswijk; onderwerpen van bespreking waren een betere 
onderlinge samenwerking en opbouw met onderhoud van de Website Muziekbuurt. 
 
Het Redactieteam heeft in mei een Wijkkrant verzorgd met vier pagina’s in een kleurige 
opmaak  en een oplage van 2400 stuks. Het streven is twee Wijkkranten per jaar uit te 
brengen; het is van belang de bewoners van de Muziekbuurt op de hoogte te brengen en 
te houden van onze werkzaamheden in het belang van een grotere sociale samenhang, 
een veilige en aantrekkelijke woonomgeving en een mogelijkheid om elkaar op 
verschillende manieren te ontmoeten. 
Op 19 december is op enigszins feestelijke wijze de lancering van de Website 
Muziekbuurt (www.muziekbuurt.nl ) gevierd; de Webmaster is Patrick Fortuin. 
 
Een belangrijke ontwikkeling in onze buurt is het Project Brede School, waarvan  
Dhr. Kraakman de projectleider is. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen, de 
behoeften gepeild en vastgelegd in een Relatieschema en een Programma van Eisen, 

http://www.muziekbuurt.nl/
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ontwerptekeningen gemaakt en een kostenbegroting. In 2012 zal de definitieve 
beslissing worden genomen; de oplevering is gepland in december 2013. 
 
Verder zijn in samenwerking met de leden van de Bewonersorganisatie activiteiten 
ontplooid bij o.a. de ‘Week van Nederland Schoon’, de Burendag en Halloween. 
 
Ook is in het voorjaar van 2011 veel aandacht besteed aan de plannen voor de Prinses 
Beatrixlaan; de Haalbaarheidsstudie voor de ondertunneling en bijkomende werken is 
vastgelegd op www.rijswijk.nl/Plannen&projecten. Op 7 februari heeft de projectleider Ir. 
Frank van Vliet in de Marimbahal voor ons een lezing gehouden over dit Project; daarbij 
was onze vergaderzaal bijna ‘tot de nok’ gevuld met buurtbewoners. 
Het door de secretaris ontwikkelde alternatief, dat eerder bij de Gemeente was 
ingediend, is door hem verdedigd in Forum Stad op 8 maart en in de Gemeenteraad op 
31 maart. 
Het wachten is nu op de uitslag van het MIRT-onderzoek, waarvan de resultaten begin 
2012 bekend zullen worden. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport. Zie www.mirtverkenninghaaglanden.nl. 
 
Wij spreken de hoop uit dat in het komende jaar een actieve en efficiënt werkende 
Bewonersorganisatie in de Muziekbuurt zal ontstaan met minstens 40 leden, zijnde 1% 
van de bevolking alhier, die verschillende activiteiten in belang van onze buurt met elkaar 
kunnen ondernemen. 
In tegenstelling tot het enigszins sombere jaarverslag over 2010 met betrekking tot 
medewerking van gemeentelijke instanties, kan nu worden gesteld dat door de 
medewerking en ondersteuning tot op hoog niveau uitzicht is geopend op een 
vernieuwde Bewonersorganisatie die een voorbeeld kan zijn voor andere buurten in 
Rijswijk 
Ir. Th. Warnink, secretaris 
 

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 

 
  

De BSN is onderdeel van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS). 

  

a. Bestuur BSN 

Voorzitter                                          Marjolijn Peters 

Secretaris (langdurig ziek)                Chris Verhagen 

Penningmeester/Interim Secretaris   Frans Kalse  

b. Deelnemers BSN 

Sjoerd Aalbers, Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Ron Haak, Norma de Jong, Andy Kooy, 

Frans en Bep Kalse, André Pattenier, Marjolijn Peters, Ineke van Vliet, Wil 

Vossenaar en Ed van Amstel.  

c. Vergaderingen 

Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep wijkbewoners. De 

vergaderingen zijn openbaar, wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen 

vrijblijvend deelnemen aan de vergaderingen. Op 21 december groot 

bewonersoverleg. 

http://www.rijswijk.nl/Plannen&projecten
http://www.mirtverkenninghaaglanden.nl/
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Soms zijn ook aanwezig: de wijkagent (Martien de Brabander), wethouders of 

gemeenteraadsleden.  

d. BSN Beleidsplan 

De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) heeft in 2008 een beleidsplan 

opgesteld. Hierin staat hoe de BSN is georganiseerd, hoe zij werkt en wat globaal de 

aandachtsgebieden zijn. Het plan is voor iedereen op te vragen met een mail aan 

steenvoordenoord@hotmail.com  

e. Website 

In 2009 heeft de BSN een eigen website ontwikkeld: www.steenvoordenoord.nl 

Hierop zijn o.a. te vinden: laatste nieuws, een beschrijving van de BSN, zaken die 

momenteel de aandacht van de BSN hebben, verslagen, een beschrijving van de 

wijk Steenvoorde Noord, foto’s van de wijk.  

f. Openbare inrichting en verkeerssituaties 

De BSN heeft ongeveer eens per half jaar overleg met Frank de Jong van de 

Gemeente Rijswijk. Tijdens dit overleg wordt de openbare inrichting besproken en 

verkeerssituaties. Door zaken te bespreken ontstaat wederzijds inzicht. Er zijn al 

verbeteringen behaald.  

g. Overlast speelveld dr. Poelslaan. 

Op het speelveld van de dr. Poelslaan is overlast ervaren. Dit is besproken op BSN 

vergaderingen. Hierbij waren ook bewoners van de directe omgeving aanwezig. Er is 

een werkgroep ingesteld bestaande uit: José Koster (SWR), 

Karin Frankenhuyzen(SWR Jongerenwerk), Martien de Brabander (wijkagent), Petra 

van der Burg (Gemeente Rijswijk), Priscilla Stikkolorum (Gemeente Rijswijk), 

Marjolijn Peters (BSN). Zij inventariseren mogelijk verbeterpunten aan het speelveld. 

Na wijkoverleg in de Benedictus- en Bernadette kerk hebben bewoners gekozen 

voor beste oplossing. 

Overleg is afgerond, verbeterpunten zijn in uitvoering.  

h. Herinrichting winkelgebied Prinses Irenelaan / Prinses Margrietsingel 

Vanwege een aantal inrichtingsproblemen in het winkelgebied Prinses Irenelaan / 

Prinses Margrietsingel heeft de Gemeente Rijswijk budget vrijgemaakt om dit gebied 

anders in te richten. De herinrichting is in 2010 uitgevoerd. Officieel geopend in 

voorjaar 2011. 

i. Herontwikkeling Prinses Beatrixlaan en het HBG terrein 

De herontwikkeling van het HBG terrein door de projectontwikkelaar Modulus is sterk 

afhankelijk van de structuurvisie op de Prinses Beatrixlaan (herontwikkeling / 

ondertunneling). De BSN is uitgenodigd voor brainstorm avonden van het 

‘omgevingsteam’. De BSN heeft criteria opgesteld waarvan zij vindt dat de 

herontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan aan zou moeten voldoen. 

Overleg ligt momenteel stil.  

j. Reclamezuilen in Steenvoorde Noord 

De Gemeente Rijswijk heeft aangekondigd een aantal billboards te willen plaatsen 

langs onze wijk. De Gemeente Rijswijk heeft namelijk extra inkomsten nodig. De 

BSN begrijpt de noodzaak tot inkomsten, maar vindt de voorgenomen billboards op 

de Schaapweg een slechte locatie. De BSN heeft contact gehad met de gemeente 

en heeft eigen criteria opgesteld waarvan zij vindt dat de locatie van een billboard 

aan zou moeten voldoen. Zijn inmiddels geplaatst op verschillende locaties.  
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k. Wijkblad 

Er is twee keer een wijkblad uitgegeven.  

l. Buitenspeeldag 

De BSN heeft een Buitenspeelmiddag georganiseerd aan het winkelgedeelte van de 

Prinses Margrietsingel. Dit straatdeel was afgesloten voor verkeer. 

  
 

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 

 
a. Inleiding.  

Nadat er enkele jaren zijn verstreken waarin de bewonersorganisatie Steenvoorde 
Zuid (BOSZ) een zieltogend bestaan leed, (door gebrek aan opvolging van de 
oudere leden die, om uiteenlopende redenen van persoonlijke aard, hun functie 
moesten opgeven, komt daar sinds deze zomer gelukkig weer verandering in. 
Medio 2011 nam het bestuur van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde  (VBS) het 
besluit om een doorstart voor de BOSZ op gang te brengen. Eigenlijk: te forceren!  
Er werd een interim-werkgroep gevormd door de bestuursleden van die VBS, en er 
werd een nieuw plan van aanpak opgesteld. Met succes, zo gaat het er nu naar 
uitzien! 
Per 31 december 2011 is er een aanwas van 8 leden. Samen gaan zij een nieuwe 
werkgroep vormen, met een nieuw bestuur, en de organisatie verder uitbouwen. Die 
nieuwe werkgroep moet in het voorjaar van 2012 als zodanig zelfstandig  kunnen 
opereren, zodat de interim-werkgroep zich vervolgens kan terugtrekken. 
Sinds augustus zijn er 5 vergaderingen geweest, steeds op de eerste dinsdagavond 
van iedere maand. Deze vergaderingen waren nu nog besloten, maar worden in de 
loop van 2012 weer toegankelijk voor geïnteresseerde wijkbewoners. Van deze 
vergaderingen werden notulen gemaakt en gestuurd naar belanghebbenden, 
waaronder de gemeente Rijswijk. De notulen kunnen ook worden  gelezen via de 
website van BOSZ, welke thans nog in aanbouw is. 

b. Korte beschrijving van activiteiten welke in 2011 zijn verricht:  

 (Bestuurs-)leden werven en plan van aanpak schrijven; 

 5x vergaderd met interim-werkgroep (augustus t/m december, 1e dinsdagavond 
van de maand). Aantal deelnemers: 14 personen, onder wie: de wijkagent Atus 
Leleulya en José Koster namens Welzijn Rijswijk. *(Zij zal met haar ervaring het 
nieuwe bestuur, waar nodig, bijstaan); 

 8 bewoners bereid gevonden deel uit te gaan maken van de werkgroep-in-
doorstart; 

 Opdracht gegeven voor het bouwen van een eigen website van BOSZ. Deze 
organisatie liftte tot voor kort mee op de website van de VBS. Begin 2012 zal 
deze site volledig operationeel zijn; 

 Verzamelen van onderwerpen waarmee de nieuwe organisatie aan de slag kan. 
Daarbij dient meer aandacht gegeven te worden aan onderwerpen als: sociale 
cohesie, veiligheid, wonen, verkeer en vervoer, activiteiten voor jongeren etc., 
dan aan ergernissen zoals hondenpoep, burenruzietjes en dat soort persoonlijke 
ergernissen; 

 Oppakken van onderwerpen welke zijn blijven liggen door het uiteenvallen van de 
vorige werkgroep; 

 Overleg met gemeentelijke ambtenaren m.b.t. de plannen van de gemeente, om 
in samenwerking met stakeholders als  o.a. woningcorporaties en 
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bewonersorganisaties etc. te komen tot vernieuwde wijkaanpak. M.b.t. dit 
onderwerp komt mogelijk al in 2012 óók Steenvoorde-Zuid aan de beurt. 

c. Door BOSZ in 2011 in behandeling genomen aandachtspunten zijn o.a.:  
 

 

 

 

 

 

   
 
Levensgevaarlijke overlast voor  verkeersdeelnemers bij het lossen van goederen, bestemd voor Lid’l 
supermarkt aan de Dr. H.J.v. Mooklaan , buiten de afgesproken aanlevertijd. (Vóór 09.00 uur!) 

 
  
 
Verloedering van het aanzien van de wijk.  Op meerdere 
plaatsen in de wijk worden de tuinen van de bewoners 
verwaarloosd, door achterstallig- of helemaal géén onderhoud. 
Of ontsierende elementen, zoals de zwarte schutting op deze 
foto. 
 
 
 
 

 
Ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan en de gevolgen daarvan voor Steenvoorde-Zuid en de 
Muziekbuurt. 

 

  
Plannen voor “Eikelenburg” en “Rijswijk Zuid” kunnen in de uitvoeringsfase verkeersoverlast voor 
onze wijk veroorzaken. 
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De ontwikkelingen van de bouwlocaties “Eikelenburg en “Rijswijk-Zuid”, en de ontsluitingen 
van deze wijken geven reden tot zorg bij omwonenden voor een overbelasting van de Mgr. 
Bekkerslaan en Wethouder Brederodelaan. Verkeersdruk, maar óók overconcentratie van 
Co2 en fijn stof in de lucht. 
 

d. Onlangs gerealiseerd, mede na inspanningen door de BOSZ: 

      
Dit voorjaar werd de buitenomgeving van het winkelcentrum voltooid. (Conform WOP-plannen) 

     
Verouderde speelplaats op drassige grond, werd geheel gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn. En bij 
al deze ontwikkelingen heeft de BOSZ, met wat daarvan nog over was, inspraak gehad. 

 
e. Aandachtspunten voor 2012 zijn onder meer: 

 Completering van de werkgroep en verdeling van bestuursfuncties en taken; 

 Doorgaan met ledenwerving. Mogelijk levert de enquête van de VBS nog nieuwe 
leden op!; 

  Inzet voor ouderen in de wijk (WoZoZo afspraken bewaken, zoals behoud van 
huidige openbaar vervoersnet, bereikbaarheid winkelbestand, ziekenhuizen, 
banken etc.); 

 Hangjongeren. Geef ze de ruimte om eigen plekjes te vinden waar zij zich 
kunnen uitleven. Gedacht wordt aan een Skatebaan naar Delfts voorbeeld in de 
omgeving van het kunstwerk ter hoogte van de kruising Wethouder 
Brederodelaan/Beatrixlaan; 

 Bouwen voor ouderen in de onmiddellijke omgeving, zoals door de gemeente is 
beloofd in de uitwerking van de WOP-plannen; 

 Verkeersdruk (als gevolg van realiseren van de bouwplannen in onze omgeving), 
luchtvervuiling en geluidshinder voor onze wijkbewoners nauwlettend volgen; 

 Communicatie met wijkbewoners via wijkkrant hervatten en: via de eigen website, 
die begin 2012 “in de lucht” moet zijn; 

 Plannen voor ondertunneling van de Pr. Beatrixlaan volgen en meedenken. 

PS: Het is om méér dan één reden belangrijk om de wijk 

schoon te houden, maar hondenpoep is niet een 

onderwerp voor onze organisatie dat de hoogste 

prioriteit heeft. 

J.A. Vleghert, notulist BOSZ. 



  

 

 
Jaarverslag 2011 12/32 26 april 2012 

 

 

3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen. 
 
 

In Wijkcentrum Stervoorde 

 
 
Bridge. 
We spelen elke maandagavond en vrijdagmiddag bridge, behalve in de maanden juli en 
augustus. Alles verloopt prima. Eigenlijk verandert er niet veel per jaar. 
Zowel op de maandagavond als op  de vrijdagmiddag werden de gebruikelijke competities 
verwerkt, resulterend in promoties en degradaties. 

 
Bijzondere gebeurtenissen zijn altijd weer de kerst- en 
Paasdrives, waaraan wat prijsjes zijn verbonden. Het uitreiken 
van de kerstpakketten enkele dagen voor Kerstmis  is elke keer 
weer geslaagd. 
Ook het beheer van de lief- en leedpot leverde de nodige 
werkzaamheden op. 
Bij verschillende leden werd thuis een bloemetje met een 
getekende beterschapskaart gebracht. 
Voor de bridgegroepen veranderde er niets dit jaar is. Op de 
maandagavond speelden 72 leden en op de vrijdagmiddag 63 
leden in de grote zaal van Stervoorde. 

Elly v.d. Meer. 
 
Darten. 
Het jaar 2011 was weer een goed jaar en gelukkig viel het verloop van het aantal leden erg 
mee. Het huidige aantal leden is 18; zij speelden 37 maal 
op vrijdagavond (3 uren per avond).  
In Juni hadden we het eindtoernooi, seizoen 2010/2011. 
Daarin werden de prijzen uitgereikt die behaald waren in 
het seizoen 2010/2011. Het was die avond weer erg 
gezellig en iedereen ging voldaan naar huis. 
In september zijn we begonnen aan het seizoen 
2011/2012. Het aantal leden was gelijk 
gebleven. Er is een nieuw punten telsysteem gekomen. 
Alle leden vonden de verandering een goede zaak en 
het is gelijk vanaf de eerste avond ingevoerd. 
In December was er een kerst, koppel, toernooi. Het was 
weer gezellig, een  hapje en een drankje en aan het einde ging  iedereen met een prijs naar 
huis. Dit was mede haalbaar door een bijdrage van het bestuur, nogmaals dank hiervoor. 
Vooruitzicht seizoen 2012/2013: 
Wij gaan er vanuit dat het niet veel zal veranderen. De leden hebben het erg naar hun zin 
en voelen zich thuis binnen de Dartclub. 
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Bestuur werkgroep Darten: Wim Nijhuis en Paul Stam 
 
Klaverjasclub 
2011 was voor de klaverjasclub een rustig en gezellig jaar. 
Iedere dinsdagavond, gedurende de maanden januari t/m mei en september t/m december, 
werd er aan ongeveer 7 tafels gekaart.  
Tijdens de maanden juni, juli en augustus werd er niet gekaart, omdat in die periode veel 
leden met vakantie waren. 
Klaverjassen doen we voor het rooster. Dat wil zeggen dat de behaalde punten van iedere 
speler, per avond, wordt opgeteld bij de score van de vorige avond, zodat op het eind van 
het jaar de winnaar van het rooster bekend is. 
De club bestaat uit ong. 32 leden t.w. 11 dames en 21 heren. 
Mocht er op een avond een ongelijk aantal leden aanwezig zijn dan is het mogelijk om een 
reserve speler op te roepen. 

Ieder jaar worden er 3 club toernooien gespeeld, t.w. 
een Paas-, een Pinkster en een Kersttoernooi. 
Al deze avonden om prijzen die betrekking hebben 
op de genoemde onderwerpen. Behalve met 
Pinksteren, dan is er een aspergetoernooi. 
Verwacht wordt dat in 2012 een verloop van leden 
zal plaatsvinden. 

Om dit verloop op te vangen willen wij (de leiding) een ieder die dit leest vragen, om als er 
in hun omgeving mensen zijn die willen klaverjassen, erop attenderen dat zij bij ons van 
harte welkom zijn. Heren zowel als dames. 
Zij kunnen dan het bestuur bereiken onder telefoon: 
070 – 3945589  Nel Bloemen en 070 - 3933937  Huib v.d. Wal 
 
Ontmoetingsochtenden 
De werkgroep heeft, inclusief bestuur, per 1 januari 2012, 11 vrijwilligers. De ochtenden 
werden georganiseerd in de maanden september tot en met april / mei. Na de ochtenden 
werden door het  bestuur werkbesprekingen gehouden. 
Creatieve ochtenden 
Op de 1e en 3e donderdag van de maand werden in de grote zaal van Stervoorde, creatieve 
ochtenden gehouden. Uitgezonderd tijdens de basisschoolvakanties. Dan schuift de datum 
op. Diverse technieken werden aan de bezoeksters geleerd, zoals decoupage, 
pasteltekenen, werken met kralen, fantasieschilderen en kaarten maken met diverse 
technieken. We hadden 18 x een creatieve ochtend. Het aantal bezoeksters was 784, 
gemiddeld 43 per keer. Dit aantal was ongeveer gelijk als in 2010.  
Reclame is gemaakt in de Rijswijkse media, de kabelkrant en de website van de V.B.S. 
Workshops 
Op de 2e donderdag van de maand werden in de grote zaal van Stervoorde workshops 
gehouden.  
Enkele medewerksters zetten zich in om steeds een nieuwe variant van een activiteit te 
brengen. 
Er was 7 x een workshop met 186 bezoeksters. Het gemiddelde aantal was 27 bezoeksters 
per keer. 
Vanaf 1 september hadden we voor de workshops de jongerenruimte gehuurd. Deze bleek 
echter bezet, dus moesten we in de grote zaal. Volgens de beheerder zou het worden 
verrekend. Ook in 2012 hebben we voor de workshops de jongerenruimte gehuurd. We 
wachten af of er rekening mee gehouden wordt. 
Kerststukjes 
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De jaarlijkse kerstochtend was op 15 december. Onder leiding werd weer een mooi 
kerststukje gemaakt. Onze bezoeksters, medewerksters en enkele gasten waren erg 
tevreden  en vonden het een mooi stukje. Er was een verloting van diverse kerststukjes, 
gemaakt door één van onze medewerksters. Er werd een gedicht voorgelezen en er was 
nog een spelletje bingo met extra prijzen gekregen via een medewerkster. 
Het was een gezellige ochtend. Het aantal betalende bezoeksters was 64. 
Medewerksters 
De St. Nicolaas/Kerstochtend voor de medewerksters was weer bij één van ons thuis. We 
hebben toen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt  om een workshop voor en door 
medewerksters te houden als bijscholing.  
2012Voor het jaar 2012 hebben we geen bijzondere plannen. We zoeken nieuwe 
medewerksters, die “verplicht/vrijwillig” willen meedoen en nieuwe activiteiten kunnen 
organiseren, maar daar is heel moeilijk aan te komen. 
We doen ons best. 
Voorzitter  Vacant 
Penningmeester Mw. P. Breedijk 
Lid   Mw. L. van Leijde 
Lid   Mw. A. van Luijk 
 
Vrouwen Discussiegroep 
Het afgelopen jaar kwamen wij 18 keer bij elkaar en zoals de naam doet vermoeden, wordt 
er veel gesproken en besproken. 
Aan het begin van de ochtend doen wij het z.g. “rondje”. Daarin kunnen we ons verhaal 
kwijt over wat ons de afgelopen veertien dagen heeft bezig gehouden. De onderwerpen na 
de pauze zijn veelal actueel en lopen uiteen van politiek, gezondheid, kinderen, ouderen 
etc. en alles  wat daar mee samenhangt. 
De groep bestaat momenteel uit 12 dames in de leeftijd van 54 t/m 85 jaar en alles 
daartussenin. 
Er hangt een goede sfeer, we hebben respect voor elkaar en er wordt naar elkaar 
geluisterd. Heel belangrijk voor ons, dat wat er verteld is vanuit een persoonlijke situatie, 
onder ons blijft. 
Eenmaal per jaar doen wij iets gezelligs met elkaar. Op de laatste dag voor de zomerstop 
zijn wij uit eten geweest.  
Jeanne van der Vlis 
 
Countrygroep ‘Go for it’ 
Hierbij een kort jaarverslag van de countrygroep Go For It op de woensdagavond. 
Op woensdagavond wordt tussen 20:00 – 22:15 uur countrydansen gegeven in Stervoorde 
door Margot Reesink [groep Go For It]. 
Het dansniveau is gevorderd. 
In 2011 zijn twee demo’s gegeven tijdens activiteiten in Stervoorde en is in Februari  2011 
een groot Countryfeest georganiseerd.  
Gemiddeld is het aantal lessen 40 per jaar en is het aantal deelnemers ca. 17. 
Gedurende het jaar worden vele country workshops [ ca.: 20] gevolgd om het peil en 
verscheidenheid te garanderen. 
In 2012 wordt wederom een groot countryfeest georganiseerd. 
Country groeten,  Margot Reesink 
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Muziek, The Swinging Oldtimers  
Big Band / Dansorkest  

 
Opgericht op 10 januari 2003 onder de vleugels 
van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) 

 

 
Doelstelling: 
Met senioren te musiceren die met de vut of pensioen zijn. Tevens dient het samen zijn van 
deze groep musici ook een sociaal belang. 
De Big Band / Dansorkest repeteert op vrijdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur in het 
wijkcentrum Stervoorde. De eventuele optredens vinden voornamelijk overdag plaats, maar 
in goed overleg met de leden zal een optreden ook ’s avonds kunnen plaatsvinden. 
 
Vrijdag 7 januari 2011 was weer de eerste repetitie na de feestdagen. 
We hadden dit jaar een rustige start. Het eerste kwartaal hadden wij geen optredens 
gepland staan. 
Wel mochten wij op 8 februari 2011 weer een nieuwe wereldburger verwelkomen. Onze 
zangeres Esther beviel op deze dag van een prachtige dochter. Zij kreeg van haar ouders 
de naam “Fleur” mee.  
 
Ons eerste optreden dit jaar was op zondag 10 april 2011 bij wooncentrum Albrandswaard 

te Zoetermeer. Hier verliep het allemaal niet zoals wij gewend 
waren. De organisatie was nergens te bekennen. Wij moesten 
zelf de plek waar wij moesten spelen vrij maken van tafels en 
stoelen. Uiteindelijk wist iemand toch nog stoelen (dan heb ik 
het over stoelen zonder leuningen) te vinden waar wij dan 
gebruik van konden maken. Al met al een niet zo’n leuke start. 

Gelukkig hebben de bewoners daar niets van mee gekregen en hebben wij daar een leuke 
middag voor ze kunnen verzorgen.   
 

                                   
Op 29 april 2011 was het een heel leuk optreden. De eerste Koninginnenachbal in 
wijkcentrum Stervoorde, georganiseerd door de VBS. Hier hebben wij, deze avond, samen 
met de rockband Rockin’ 4 de sterren van de hemel gespeeld. Het was gezellig druk, de 
sfeer was zeer goed te noemen en je kon zien dat de bezoekers het ontzettend naar de zin 
hadden. Men was toen al tot de conclusie gekomen dat deze avond voor herhaling vatbaar 
is.  
 
We gaan verder in mei. Op woensdagmiddag 18 mei 2011 
waren wij te gast in Schipluiden bij het verzorgingshuis WZC 
Akkerleven. Hier waren wij in 2010 ook al een keer te gast 
geweest en dat was zo bevallen dat zij ons wederom 
gevraagd hebben. Ook hier hebben wij de mensen weer een 
fijne middag bezorgd met veel herkenbare melodieën. 
Esther kon deze middag niet maar gelukkig kon onze 
invalzangeres Claire wel. 
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Vier dagen later, zondagmiddag 22 mei 2011, mochten wij ons dit jaar voor het eerst weer 
presenteren tijdens één van de dansmiddagen die VBS elk jaar organiseert. Wij hebben die 
middag zoals gewoonlijk drie keer ± 45 minuten muziek ten gehore gebracht waarop de 
mensen heerlijk konden dansen. 
 
Ongeveer een maand later op dinsdagavond 21 juni 2011 mochten wij onze muziek ten 
gehore brengen in woonzorgcentrum ’t Seghe Waert te Zoetermeer. Hier werden wij 
gastvrij ontvangen met koffie en thee. De mensen die deze avond aanwezig waren hebben 
kunnen genieten van stukken als “In The Mood”, “Pennsylvania 6-5000” en “On The Sunny 
Side Of The Street”, om maar een paar bekende nummers te noemen. Deze avond wilde 
Claire ons gelukkig weer assisteren. 
 
Het wordt even rustig, de vakantieperiode breekt aan. Ook bij The Swinging Oldtimers gaan 
de leden op vakantie en is het zaak om eigenlijk geen optredens aan te nemen tenzij je 
weet dat je met de mensen die je hebt en de eventuele invallers een goed optreden kan 
neerzetten. 
Gelukkig hebben wij dit jaar hiermee niets te maken gehad. 
 
Dan wordt het vanzelf oktober en op maandagmiddag 10 oktober 2011 mochten wij spelen 
in verzorgingshuis Buytenhaghe te Zoetermeer.  

Deze middag werden wij vergezeld door een zanger, Aad van der Valk. 
Esther was deze keer verhinderd en ook onze invalzangeres Claire kon 
helaas deze middag niet. Aad zingt bij big band Let’s Swing en had er wel 
oren naar om een keer met ons mee te zingen. Gelukkig voor ons was hij 
niet meer weg te slaan. Wij waren ook nog op zoek naar een zanger 
omdat onze vorige zanger in juni had laten weten dat hij niet meer verder 
wilde met onze vereniging. 
 

Twee weken later gingen wij weer van start met een dansmiddag op zondag 23 oktober 
2011 in wijkcentrum Stervoorde, natuurlijk weer georganiseerd door de VBS. 
Het loopt al snel vol met mensen die zin hebben in een gezellige dansmiddag. Na onze drie 
sets gespeeld te hebben is het al gauw 17.00 uur en loopt deze middag al weer ten einde. 
 
Op 20 november 2011 was er wederom een dansmiddag in 
wijkcentrum Stervoorde, de laatste voor het jaar 2011. Ook nu 
liep het weer storm, elke keer zijn er weer meer mensen die 
zin hebben om lekker rond te zwieren op een dansvloer. Wij 
hebben wederom met heel veel plezier deze middag muzikaal 
begeleid en was het weer veel te snel vijf uur. Gelukkig heeft 
iedereen, net zoals bij alle andere optredens, geholpen met 
het opruimen van de spullen. 
Hierdoor kon er na afloop voor degene die dat wilden nog even gezellig met elkaar een 
drankje genuttigd worden. Helaas was dit voor onze Esther de laatste dansmiddag. De 
dirigent heeft deze middag onofficieel afscheid van haar genomen. Gelukkig staat dit op de 
DVD die van deze dansmiddag is gemaakt.  
 
Gelukkig hebben zich twee nieuwe zangeressen aangemeld waaruit wij kunnen kiezen. De 
eerste heeft op 25 november 2011 auditie gedaan en de tweede is 2 december 2011 voor 
de auditie geweest. De keuze is gevallen op Patrice Postuma. Zij zal vanaf 1 januari 2012 
The Swinging Oldtimers komen versterken. 
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Het laatste optreden van 2011 was een bijzondere. Wij hebben sinds kort een nieuwe 
trompettist. Laat deze man nu gaan trouwen in december. Ongeveer drie weken voor zijn 
huwelijk kwam hij met de vraag: willen jullie a.u.b. op ons huwelijk komen spelen, dit 
zouden wij helemaal te gek vinden. Helaas was niet iedereen aanwezig, maar gelukkig 
konden wij met een aantal invallers toch aan zijn verzoek voldoen. Wij hebben met z’n allen 
een leuk programma neergezet. Op 16 december 2011 hebben wij hiermee in ieder geval 
twee mensen heel gelukkig gemaakt.   
 
Zoals elk jaar hadden wij op 23 december 2011 weer onze jaarlijkse kerstviering. De 
voorzitter, Cees van Delft, heeft deze viering geopend met een terugblik op het afgelopen 
jaar. 
Hierna kwam Esther aan het woord. Zij gaf een beeld van de afgelopen acht jaren dat zij lid 
van deze vereniging is geweest. Vanwege haar gezondheid en de combinatie gezin en 
band, wat niet meer lukte, heeft zij helaas zoals zij dat zelf noemt de opa’s en oma gedag 
moeten zeggen. Dit werd nog wel benadrukt met de woorden: met bloedend hart. 
Ook een totale verrassing voor iedereen was dat de dirigent Thomas Haneveld aangaf dat 
hij het liefst een professionele man voor de band wil hebben en dat hij liever wilde gaan 
blazen. Hij wilde, indien nodig, nog maximaal een half jaar als dirigent aanblijven. Ondanks 
deze mededeling was het verder een hele gezellige morgen en ging iedereen zoals elk jaar 
weer met een kerstpakket naar huis. 
Marjan van Delft – Kouwer, Secretaris “The Swinging Oldtimers”          
 
Bingo Stervoorde 
Het was een jaar met dan weer druk maar ook heel stil. 
Wijdenken dat dit komt doordat mensen minder te besteden hebben en een beetje zuiniger 
met hun centjes omgaan. 
Maar ook het spelletje bingo is een beetje ‘uit’. 
De bezoekers, die nog komen, zijn ouderen, die toch nog een gezellige avond willen 
hebben, en daar doe jet dan ook voor. 
De aantallen zoals voorheen, tussen de 60 en 75, zal niet meer voor komen. Wij zijn al blij 
met 40 à 55 deelnemers. 
In 2011 hebben wij twee jongere vrijwilligers aan onze werkgroep mogen toevoegen; we 
zijn daar heel blij mee. We zijn nu met zes vaste vrijwilligers. 
Hopend op een goed 2012 gaan we weer met frisse moed verder, hopend op meer 
bezoekers. 
Wil Fortuin, Voorzitter & penningmeester Bingo. 
 
Kledingbeurs 
Deze werkgroep organiseert 2x een 2e hands kinderkledingbeurs. Aangepast aan de 
seizoenen is dat een kinderkledingbeurs voor zomer- of winterkleding. 
De kleding wordt de ene dag ingeleverd, gekeurd, geselecteerd en geprijsd, en wordt de 

daaropvolgende dag te koop aangeboden.  
De kleding wordt aangeboden in de maten 86 t/m 
186. De “kopende partij” betaalt 1 euro entree. De 
belangstelling van zowel de verkopende-  alsook 
de kopende partijen, is erg groot. 
De entree is een euro. Op de dag voorafgaand 
aan de beurs kan men kleding inleveren voor de 
verkoop (maximaal 25 stuks). 
 

 



  

 

 
Jaarverslag 2011 18/32 26 april 2012 

 

 
Schilderclub "Stervoorde" 
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen, dinsdagmiddag en donderdagmiddag 
werden ook in 2011 weer goed bezocht door 
gemiddeld  zo'n  75 leden. 
Hoogtepunten  dit jaar waren o.a. de expositie 
van leden van onze schilderclub  in de  
bibliotheek Eisenhowerplein gedurende de hele 
maand mei. De feestelijke opening  werd 
verricht door wethouder Bolte met woorden van 
bewondering  voor het werk van onze leden en 
door het onthullen van een drieluik gemaakt 
door  verschillende leden ter  gelegenheid  van 
het 30-jarig bestaan van onze club in 2010. 
In September  2011  was onze schilderclub  ook 
tijdens het Strandwalfestival in Oud Rijswijk 
vertegenwoordigd met een kraam  met 
schilderijen  van onze leden, welke door velen werden bewonderd. 
Voor 2012 is de donderdagmiddag al met 30 leden  gestart, waarvoor dus een wachtlijst 
nodig wordt; de andere  twee groepen kunnen nog een paar leden gebruiken. Al met al nog 
steeds  een enthousiaste en gezellige schilderclub. 
Groetjes  Suzan Kromhout van der Meer 
 
Diverse activiteiten 

 Onder de bezielende leiding van Tonny en Aad Bekink zijn er dit 
jaar zes dansfestijnen georganiseerd op zondagmiddag. In het 
hele VBS-gebied verschenen prachtige posters en flyers, zodat 
iedereen wist dat in Stervoorde kon worden gedanst. Vooral de 
laatste middagen werden goed bezocht. 
Het Koninginnenachbal was een hoogtepunt  van de 
dansfestiviteiten. 

 Als afsluiting van het jaar 
werd er op 18 december 
de jaarlijkse 

kerstbijeenkomst georganiseerd, die zoals altijd 
in het teken stond van de waardering, die wij 
hebben voor onze vrijwilligers.  

  Op 29 november werden er onder leiding van Diny 
Noorlander en Toos Bouhuis kerstkaarsen gemaakt. 
Hoewel deze workshop erg leuk was, was het aantal 
deelnemers slechts negen. 
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In het Wijkcentrum Muziekbuurt. 

 
 
 
Algemeen 
De sociaal culturele activiteiten van de Muziekbuurt vinden plaats in het Wijkcentrum 
Muziekbuurt, dat is gelegen naast de Marimbahal aan het Waldhoornplein in Rijswijk. 
 
Eén maal per maand vergadert de werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt in het 
wijkcentrum. 
De werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt wordt bestuurd door: 
Voorzitter: Theo van Leeuwen 
Beheer: Ton Hendriks 
Secretaris: Lex v.d. Smeede 
Penningmeester: Wim Groenveld 
Op dit moment zijn er regelmatig gesprekken met o.a. vertegenwoordigers van de 
Gemeente Rijswijk over de eventuele verhuizing van ons wijkcentrum naar de nog te 
bouwen zgn. “Brede School”. 
Na ongeveer een jaar waarin wij samen met Ineke van Vliet, voorzitter van de VBS. bezig 
zijn geweest met het verkrijgen van een horeca vergunning, hebben wij deze nu eindelijk 
binnen. 
 
De activiteiten: 

 Maandagmiddag wordt er door Josje Visser computerles gegeven. 
Hieraan blijkt - vooral bij ouderen - veel behoefte te bestaan. 
Op deze cursus (maximaal 2 personen per les) wordt aan de cursisten geleerd wat er 
allemaal mogelijk is met een computer. 
De cursus begint met het aanleren van de basisroutines, zoals muisbeheersing en 
slepen, selecteren, plakken, enz., waarna men wegwijs wordt gemaakt met zaken zoals 
internet, zoekmachines, email en bijlagen, tekstverwerking, basis fotobewerking, Excel, 
enz. 
Na de lessen kunnen de deelnemers thuis oefenen met de stap voor stap beschrijving 
van wat is besproken.  
Alle deelnemers zijn erg tevreden over de lessen. 

 De eerste maandagavond van de maand vergadert de Bewonersorganisatie 
Muziekbuurt in het Wijkcentrum. 

 De tweede maandagavond vergadert de werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt in het 
Wijkcentrum. 

 Op dinsdagochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van het 
wijkcentrum. 
Deze club bestaat uit een groep gezellige mensen die leuke dingen maken. 
De groep bestaat hoofdzakelijke uit vrouwen en dat staat garant voor gezellige 
ochtenden en gesprekken. Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang. 
De club wordt geleid door Betty Teunissen. 

 Vanaf  januari 2012 is er op dinsdagmiddag een nieuwe activiteit in het wijkcentrum, 
namelijk stijldansen voor ouderen onder deskundige begeleiding van de heer en 
mevrouw Bloemsaat. 
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 Op dinsdagavond wordt er geoefend door de multiculturele muziekgroep “Dynamic”. De 
leden van deze band hebben verschillende culturele achtergronden, zoals: Antillen, 
Indonesië en Australië. 

 Op woensdagmiddag is er kaarten voor ouderen. 
Het blijkt dat veel ouderen ’s avonds liever niet meer de straat op gaan, maar het toch 
leuk vinden om er eens uit te zijn. Speciaal voor deze groep mensen is deze 
kaartmiddag waarbij het sociale aspect en de gezelligheid het belangrijkste is. 
De club wordt geleid door Betty Teunissen en Grard v.d. Smeede. 

 Op woensdagavond wordt het wijkcentrum bezet door klaverjasclub “3 Kaart Stuk” en 
door de jokerclub “Jolly Jokers”. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden 
georganiseerd door Grard en Lex v.d. Smeede. 
Het zijn twee gezellige clubs waar ook nog extra dingen worden gedaan, zoals een 
presentje met Pasen, een eindcompetitie aan het eind van het seizoen en met Kerst een 
gezellige avond met lekker eten. 

 Op donderdagmiddag wordt het wijkcentrum gebruikt door schilderclub “de Waldhoorn”. 
Onder deskundige begeleiding van Mary Holstein kan men hier zijn artistieke ei kwijt 
met verf en penseel op linnen (zie ook het verslag van de schilderclub Waldhoorn). Het 
is op dit moment zo druk bij deze club, dat er tijdelijk een wachtlijst is.  

 Op donderdagavond wordt in het wijkcentrum Tai Chi les gegeven voor gevorderden. 
Deze lessen zijn voor mensen die al een beginnerscursus hebben gevolgd. De lessen 
worden gegeven door Mary v.d. Meyde en Marianne Koot.  
Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn volgt de leiding van deze club 
één of twee maal per jaar een vijfdaagse workshop van een Tai Chi master uit Canada. 
Elk jaar rond Oud en Nieuw sluit de Tai Chi club het jaar af met een hapje en een 
drankje.  

 Vrijdagmorgen is er computerles. Ook op deze ochtend wordt de les gegeven door 
Josje Visser. 

 Vrijdagmiddag wordt een het wijkcentrum Tai Chi les gegeven voor beginners. 
Tweemaal per jaar start hiervoor een nieuwe cursus. Wanneer de cursisten de basis 
beginselen onder de knie hebben kunnen zij doorstromen naar de gevorderdengroep op 
donderdag avond.  

 Op vrijdagavond wordt het wijkcentrum gebruikt door de country line dance groep 
“Magic Boots”. Er is bij jong en oud veel animo voor de lessen die hier gegeven worden 
door Josje Visser. 

 Zaterdagmiddag wordt er geoefend door de muziekgroep “T.C.B.”. 

 Elke laatste zaterdagavond van de maand is er Bingo in het wijkcentrum. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. De eerste bezoekers staan dan vaak al te wachten. Om 20.00 uur 
begint de bingo. 
Grard en Lex v.d. Smeede zorgen voor de vele prijzen, die er te winnen zijn en 
verzorgen deze avonden. Ook de loterij wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 

 Op zondagmiddag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag waar onder 
het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer kunnen. 
Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door de muziekgroepen, die in het 
wijkcentrum oefenen. 
Deze middagen voorzien in een grote behoefte voor vooral de wijkbewoners vanaf plm. 
40 jaar.  
Het blijkt dat deze middagen er voor zorgen dat veel mensen uit hun isolement gehaald 
worden, regelmatig horen wij dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben. 

 Zondagavond wordt er in het wijkcentrum geoefend door de muziekgroep “Reborn”. 
Deze groep bestaat uit mensen van rond de 60 jaar die het leuk vinden om de muziek 
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uit de jaren ‘60 te spelen. Regelmatig wordt door deze groep opgetreden op de zondag 
middag.  

 Afgelopen december was er in het Wijkcentrum Muziekbuurt weer een druk bezochte 
kerstbijeenkomst waar de bezoekers genoten van een hapje en een drankje en met de 
voetjes van de vloer konden op de muziek die verzorgd werd door een muziekgroep uit 
het wijkcentrum. 

 
Schilderclub De Waldhoorn 
Dit gaat over de Schilderclub De Waldhoorn. We hebben een heel druk schilderjaar gehad; 
het was heel gezellig met elkaar. Helaas is er ook een beetje verdriet om een zieke in ons 
midden en er is een lid gestopt wegens ouderdom (87 jaar); het ging niet meer, wat we best 
jammer vinden.  
In het voorjaar hebben we een open dag gehouden, ‘t was erg gezellig met een hapje en 
een drankje voor iedereen die kwam kijken. Inmiddels zijn er nieuwe leden bij gekomen, we 
bestaan uit 10 betalende leden en 2 vrijwilligers (maar 1 vrijwilligster is nu ziek we hopen op 
een goed herstel). Dus ons clubje loopt uitstekend. 
We hebben net ons kerstfeest gehad met kleine cadeautjes en een heerlijke gourmet nu 
even vakantie tot 5 januari. 
Voor het komende jaar hebben we al een paar leuke dingen. We willen in februari weer een 
open dag houden en nog een keer naar het museum. In het najaar gaan we een dag 
schilderen bij een schilderes in Brabant met koffie  en een lunch van 9 tot 5 uur. Iedereen is 
heel enthousiast. 
Mary Holstein. 
 
Computerles 
Het doel van de computercursus is mensen enthousiast te maken voor de mogelijkheden 
van dit fenomeen.  
Allereerst is daar het internet (met verschil tussen adresregel en zoekregel) en de E-mail 
(met of zonder bijlagen), die ze de mogelijkheid biedt om met (klein)kinderen, die veraf 
wonen in contact te blijven.  
Het internet biedt verder de mogelijkheid interessante sites te zoeken en/of te verkennen 
aan de hand van voorbeelden, die ik ze aanreik, zoals: 
Praktische sites: ANWB of NS voor routebeschrijvingen. Wetenswaardige sites: Wikipedia, 
Seniorweb. Leuke sites: dafont.com voor het downloaden van bijzondere lettertekens 
En wat er allemaal nog meer de revue passeert, afhankelijk van de interesse van de 
leerling(en) die in de cursus meedoen.  
De basisvaardigheden zijn steevast: kennis van de bijzondere toetsen op het toetsenbord 
en het omgaan met de muis.  
Elke les worden alle aangeleerde vaardigheden in de praktijk gebracht, zodat alles beter 
kan worden onthouden. Ik raad ook altijd aan om zelf notities te maken, waarbij ze in eigen 
woorden opschrijven wat ik vertel naast de kopieën, waarop stap voor stap de verschillende 
routines worden aangereikt. 
Tot slot worden de deelnemers ook op de mogelijkheid gewezen de teksten op het scherm 
eerst te lezen voor ze meteen met de muis verder klikken, zodat ze aan de hand daarvan 
ook zelf nieuwe dingen kunnen ontdekken. 
Wie begrijpt waarmee hij/zij bezig is of wat hij/zij doet, zal eerder vooruitgang boeken in het 
werken met de computer en al zijn mogelijkheden. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de cursussen plaats op maandagmiddag 
en/of vrijdagmorgen. Twee leerlingen per cursus geeft meer mogelijkheid tot individuele 
aandacht. 
Josje van Swieten 
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Lijndansen Magic Boots 
Het doel van het lijndansen is ouderen op een gezellige en plezierige wijze in beweging te 
krijgen. 
In tegenstelling tot stijldansen heeft elke dans bij het lijndansen zijn eigen patroon van 
passen. Dit doet een aanslag op coördinatie en geheugen, maar houdt iemand op een 
gezonde wijze bezig. 
Gelukkig zitten er in elke lijndans standaard passen, die per dans in een andere volgorde 
worden toegepast. Kennis van deze passen maakt het makkelijker om een dans goed mee 
te doen, omdat ik die termen vaak hardop roep, wanneer ik merk dat het niet soepel gaat. 
Bovendien doe ik vrijwel elke dans even "droog" voor, zodat de volgorde van de passen 
weer actief in het geheugen staat. 
De muziek, die ik gebruik, is bij voorkeur countrymuziek, maar ligt ook wel eens op het vlak 
van Spaans (Mexicaans) of Rock. 
Niet iedereen kan alle dansen meedoen i.v.m. draaien of tempo en zit dan even gezellig 
aan tafel zachtjes de laatste nieuwtjes uit te wisselen. 
Momenteel telt de club "Magic Boots" 14 leden, 2 vrijwilligers en mijzelf als leiding.   
Als hoogtepunt hebben wij in december de Kerst-jaarafsluiting gevierd met enkele kleine 
hapjes, die door de deelnemers zijn meegebracht, een van de vrijwilligers heeft voor allen 
een 3D-kerstkaart gemaakt plus een eigen ontworpen kerstdoosje waarin vier reepjes Merci 
chocolade pasten. 
Zelf heb ik voor allen een CD gebrand met de laatste nieuwe dansen, zoals deze in de 
lijndans wereld actueel zijn en op bijeenkomsten ten gehore worden gebracht. 
Mijn opleiding is volledig bevoegd onderwijzeres. 
Josje van Swieten 
 
 
4. Voortuitblik op het jaar 2012. 
 
Naast de gebruikelijke activiteiten zal het bestuur van de VBS extra aandacht besteden aan 
de volgende zaken: 

 De resultaten van het onderzoek onder de bewoners naar hun wensen m.b.t. VBS-
activiteiten (enquête) zullen worden verwerkt en geanalyseerd. De uitkomst hiervan zal 
worden gebruikt om ons activiteitenprogramma waar nodig aan te passen. 

 Het activiteiteninformatieboekje zal worden geactualiseerd; ook hierin zullen de 
resultaten van de enquête worden verwerkt. 

 De gevolgen van de kadernota integraal accommodatiebeleid van de Gemeente Rijswijk 
zullen nauwlettend worden gevolgd. 

 Mede in het kader van het voorgaande punt zal de samenwerking tussen VBS en 
Welzijn Rijswijk worden verduidelijkt en geïntensiveerd. 

 Sociaal Cultureel Muziekbuurt zal worden ondersteund bij het opstellen van hun 
toekomstplannen als gebruikers van de Brede School in de Muziekbuurt, ‘De Melodie’. 

 Gezien het succes van onze activiteit ter gelegenheid van Koninginnedag in 2011 zal er 
in 2012 wederom een Koninginnenachbal worden georganiseerd in Stervoorde. 

 Naar verwachting zal de Gemeente Rijswijk (na de Muziekbuurt) Steenvoorde Zuid als 
tweede wijk voor de wijkplancyclus aanmerken. De VBS zal De bewonersorganisatie 
Steenvoorde Zuid hierbij ondersteunen.  
De begeleiding van de bewonersorganisatie Muziekbuurt zal in hetzelfde licht worden 
voortgezet. 

 Ook het aantrekken van nieuwe leden voor de diverse bestuurlijke delen van de VBS zal 
nadrukkelijk in de aandacht staan. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 
 
 
Balans Vereniging Buurtraad Steenvoorde per 31.12.2011

Aktiva 2010 2011 Passiva 2010 2011

Inventaris 4.118,23       6.841,00       Vermogen 9.852,73       9.852,73       

Voorraden 765,41          200,00          Egalisatie 31.173,54     31.194,93     

Debiteuren 276,13          105,00          Voorzieningen 38.241,61     38.946,81     

Liquide middelelen 132.699,69   127.187,86   Crediteuren 41.310,13     51.847,37     

1.342,37       Transistorische posten 9.865,48       8.543,18       

Saldo Muziekbuurt 7.394,58       4.751,51       

Saldo Stervoorde 21,39            -9.460,30      

137.859,46   135.676,23   137.859,46   135.676,23   

Voorzitter CJ van Vliet

Penningmeester HP Bloemsaat

Expolitatierekening Vereniging Buurtraad Steenvoorde 2011

werkelijk 2010 begroting 2011 werkelijk 2011

Baten

Stimuleringsfonds 1.140,19    1.200,00     1.200,52       

Bijdrage overhead werkgroepen 4.803,42       

Bijdrage buurtactiviteiten 26.607,55  30.000,00   28.514,11     

Subsidie voorschotten 33.424,00  16.712,00   32.448,00     

Bijdrage overhead BO's 2.079,50       

Rente 2.458,78    1.000,00     577,40          

Totaal baten 63.630,52  48.912,00   69.622,95     

Lasten

Huren 18.138,00  18.000,00   18.341,68     

Onderhoudsmachines 377,85          

Verzekeringspremies

Kamer v Koophandel 26,14         26,64            

Onkosten vergoedingen vrijwilligers 3.498,70    2.500,00     7.068,97       

Afschrijving aparatuur en inventaris 591,58       1.500,00     593,26          

Publiciteit 1.425,13    1.350,00     5.327,89       

Kantoorkosten 1.903,24    1.000,00     2.050,40       

Telefoonkosten 337,81       250,00        340,76          

Reprensentatiekosten 148,98       

Organisatiekosten diverse activiteiten 1.652,95    

Kosten bestuur 982,52       1.000,00     4.890,94       

Kosten AVL 421,95       150,25          

Kosten buurt activiteiten 16.290,68  23.269,00   23.464,18     

Extra activiteiten

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.617,00    7.617,00       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.463,00    4.463,00       

Bewonersorganisatie Strijp 4.632,00    4.632,00       

Nagekomen baten -lasten 246,82       -403,88         

Bank- en rente kosten 92,44         142,31          

Onvoorzien 43,00          

Totaal lasten 62.468,94  48.912,00   79.083,25     

Exploitatie saldo 1.161,58    -              -9.460,30      

Verdeling resultaat 2011

Transistorische post -9.460,30     

Naar balans 4.751,51        
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Exploitatierekening Muziekbuurt 2011
Baten Werkelijk begroting Werkelijk

2010 2011 2011

Bar inkomsten 3.778,36    3.000,00     17.394,50     

Bijdrage activiteiten 8.856,65    8.000,00     10.236,50     

Subsidie 8.166,00    8.038,00     8.166,00       

Giften en huren 500,00          

Administratiekosten en rente 250,00        37,56            

Totaal baten 20.801,01  19.288,00   36.334,56     

Lasten

Inkopen bar 10.845,60     

Huren 1.361,34    1.400,00     1.361,34       

Diverse kosten gebouwen 2.392,12       

Verzekeringspremie 205,10       250,00        209,64          

Onkostenverg vrijwilligers 375,00       1.500,00     1.854,85       

Reiskosten 370,48          

Onderhoudskosten 1.000,00     95,90            

Afschrijving aparaten en inventaris 1.119,08    500,00        

Organisatiekosten activiteiten 447,79       2.639,00       

Kosten activiteiten 5.415,12    7.500,00     6.098,00       

Kantoorkosten 1.000,00     82,99            

Telefoonkosten 533,00          

Overheadkosten 400,00       400,00        

Bewonersorganisatie Muziekbuurt 4.083,00    4.019,00     4.583,00       

Bestuurskosten 410,95          

Publiciteit 1.000,00     

Onvoorzien 719,00        106,18          

Totale lasten 13.406,43  19.288,00   31.583,05     

Exploitatiesaldo 7.394,58    -              4.751,51       

Toelichting op de balans 2011, Liquide middelen

Kas Giro Totaal

Algemeen peningmeester 28,15         4.230,11     4.258,26       

ING loyaalrekening 115.431,06 115.431,06   

Klaverjas 24,20         24,20            

Bingo 37,00         37,00            

Wijkcontacten 200,50       887,29        1.087,79       

Schilderclub 199,20       94,06          293,26          

Ontmoetingsochtenden 338,10       264,28        602,38          

Countrydance 403,40        403,40          

Muziekgroep 646,52        646,52          

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 52,30         318,91        371,21          

Bewonersorganisatie Strijp 189,41        189,41          

Bar Muziekbuurt 9,65           9,65              

Activiteiten Muziekbuurt 544,55       3.289,17     3.833,72       

1.433,65    125.754,21 127.187,86   
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Toelichting op de balans 2011

Eigen Vermogen

saldo per 31-12-2011 9.852,73     

Voorziening

Saldo per 01-01-2011 38.241,61   

Bij: expliotatiesaldo 2010 7.394,58    

7.394,58     

45.636,19   

Af: Kosten Enquette 6.689,38    

6.689,38     

Saldo per  31-12-2011 38.946,81   

Egalisatie reserve

saldo per 31-12-2011 31.173,54   

Bij: expliotatiesaldo 2010 21,39         

21,39          

31.194,93   

Transistorische post

Saldo per 01-01-2011 9.865,48     

Bij: stimuleringsfonds 1.200,52    

1.200,52     

11.066,00   

Af: kosten extra activiteiten 2.522,82    

2.522,82     

Saldo per 31-12-2011 8.543,18     

Inventaris

Saldo per 01-01-2011 4.118,23     

Aanschaf computers 3.318,03    

3.318,03     

Afschrijvingen 2011 595,26        

6.841,00      
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Toelichting op de balans 2011

Debiteuren Voorraden

PostNL 105,00          Bar Muziekbuurt 200,00          

Saldo per 31-12-2011 105,00          Saldo per 31-12-2011 200,00          

Crediteuren

Steenvoorde Noord 63,55            

Steenvoorde Zuid 28.708,97     

Strijp 11.000,30     

Muziekbuurt 1.449,65       

41.222,47     

Sax & Rithm 300,00          

Swinging Oldtimers 275,00          

Welzijn Rijswijk 1.472,00       

Konica 282,60          

Bestenzet 816,20          

Pattenier 618,78          

Warnick 86,99            

PuurRood 2.784,60       

Country 83,95            

PostNL 3.904,78       

Saldo per 31-12-2011 51.847,37     

Toelichting op de exploitatierekening 2011

Bijdragen en kosten activiteiten

Bijdragen Diverse kosten

Dart 576,30          621,34      

Bridge 8.158,80       5.815,12   

Klaverjas 1.471,50       1.450,53   

Country 1.568,10       583,75      

Muziekgroep 2.886,14       3.483,23   

Ontmoetingsochtend 4.455,30       3.908,54   

Schilderclub 3.620,30       3.062,60   

Bingo 4.067,60       3.423,81   

TaiChI 135,00          13,50        

Discussiegroep 246,60          74,73        

Kledingbeurs 1.328,47       1.027,03   

Totaal 28.514,11     23.464,18 

Extra activiteiten

Dansmiddagen 1.454,50       3.977,32   

Paasbrunch

Strandwal festival

Kaarsenmaken

Totaal 1.454,50       3.977,32    



  

 

 
Jaarverslag 2011 27/32 26 april 2012 

 

 

Overzicht Bewonersorganistatie Muziekbuurt/Strijp
Muziekbuurt Strijp

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.083,00       4.632,00     

ING-bank

Website 646,41       260,61          

Kantoorkosten 402,35       

Kosten computer

Activiteiten 106,15       

Wijkkrant 826,80       1.102,40       

Bezorgkosten 150,00          

Consumptie vrijwilligers

Onkosten vrijwilligers 178,30       

Vergaderkosten 157,00       91,25            

Bestuurskosten 716,85       

Telefoonkosten

Borden

Overheadkosten 408,30       463,20          

Dubieuze post 640,84       2.564,54       

Totaal 2011 4.083,00       4.083,00    4.632,00     4.632,00       

Overzicht Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord en- Zuid
Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.463,00       7.617,00     

ING-bank

Website 28,56         281,41          

Kantoorkosten 509,76       -36,95           

Straatspeeldag 2.351,20    

Wijkkrant 2.443,30    

Bezorgkosten -15,00        

Consumptie vrijwilligers

Onkosten vrijwilligers 1,60           

Vergaderkosten 135,00       139,90          

Vervoerskosten

Overheadkosten 446,30       761,70          

Dubieuze post -437,72      6.470,94       

Totaal 2011 4.463,00       5.463,00    7.617,00     7.617,00       

Subsidie straatspeeldag

Rijswijk Wonen 500,00          

Vidomes 500,00          

Totaal 2011 5.463,00       5.463,00    7.617,00     7.617,00        
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Toelichting op de Exploitatierekening 2011
Subsidie voorschotten

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.463,00       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.617,00       

Bewonersorganisatie Strijp 4.632,00       

Sociaal Cultureel 16.712,00     

Straatspeeldag 250,00          

Subtotaal 33.674,00     

Sponsering Buitenspeeldag 250,00          

Totaal 33.924,00     

Muziekbuurt 4.083,00       

Sociaal Cultureel 4.083,00       

Totaal 8.166,00       

Totaal ontvangen subsidie 42.090,00     

Bijlage staat van inventaris 2011
 

Aanschafprijs 

 Afschrijving 

t/m 2010 

 

Afschrijving 

 Afschrijving 

t/m 2011 

 Boekwaarde 

31-12-2011 

2 Computers 2.304,56       1.986,56    318,00      2.304,56     -                

Minolta copier 3.010,70       2.476,70    534,00      3.010,70     -                

Dartborden 634,10          480,10       127,00      607,10        27,00            

Muziek apparatuur 1.758,00       650,00       352,00      1.002,00     756,00          

Computer 998,00          373,00       201,00      574,00        424,00          

3 computers 3.318,03       22,03        22,03          3.296,00       

12.023,39     5.966,36    1.554,03   7.520,39     4.503,00       

Correctie vorige jaren -4.199,22      -2.160,45   -2.038,77  -4.199,22    -                

Stoelen 856,80          748,80       108,00      856,80        -                

Computer, Acer 720,00          454,00       145,00      599,00        121,00          

Dynabyte, CQ7 1.053,12       448,12       211,00      659,12        394,00          

Koelkast 912,61          255,61       183,00      438,61        474,00          

Televisie 604,00          126,00       121,00      247,00        357,00          

Tafels 1.557,71       253,71       312,00      565,71        992,00          

1.505,02       125,79       -958,77     -832,98       2.338,00       

13.528,41     6.092,15    595,26      6.687,41     6.841,00        
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Toelichting bij het financieel overzicht 2011 
 
Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 4.708,79; onderverdeeld in een 
negatief resultaat van € 9.460,30 voor de wijken van Steenvoorde en een positief resultaat 
van € 4.751.51 voor de Muziekbuurt. 
 
Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om het exploitatie overzicht te splitsen voor 
Steenvoorde en Muziekbuurt. 
Om technische redenen is de balans samengevoegd, omdat sommige activa ook 
toebehoren aan en gebruikt kunnen worden door zo wel Steenvoorde als de Muziekbuurt. 
 
Het stimuleringsfonds werd verhoogd met 5% van de contributies, hierop werd in mindering 
gebracht het negatieve saldo van de extra activiteiten. De bedragen waren resp. € 1.200,52 
en € 2.522,82. 
 
Van de post voorzieningen zijn de kosten van de gehouden enquête reeds in mindering 
gebracht. 
De totale kosten bedroegen € 6.689,38 en worden in 2012 betaald. 
 
De bestuurskosten zijn in dit boekjaar hoger door de kosten van de statutenwijzing bij 
notariskantoor Voskamp. 
 
Bij de Muziekbuurt werden de opbrengsten en de kosten van de bar apart vermeld om zo 
een beter inzicht te verschaffen. 
 
Uit de gevoerde administratie blijkt dat er diverse verschillende inzichten zijn, waar welke 
kosten in het verleden geboekt zijn.  
In het volgende boekjaar zal worden getracht om volgens een decimaal stelsel te werken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van kosten plaatsen. 
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BEGROTING  2013 
 

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2013

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 16.300,00     Overhead kosten 6.500,00       

Bijdrage activiteiten 27.000,00     Kosten activiteiten 18.500,00     

Rente 1.200,00       Huren 18.500,00     

Bijdrage extra activiteiten 1.500,00       Kosten extra activiteiten 2.500,00       

46.000,00     46.000,00     

Specificatie overheadkosten

Bestuurskosten 750,00          

Vrijwilligerskosten 5.000,00       

Kantoorkosten 750,00          

Afschrijvingen 500,00          

Reprensentatiekosten 100,00          

Kosten AVL 250,00          

Kosten website 750,00          

Telefoonkosten 300,00          

Onvoorzien 40,00            

8.440,00       

Af:10% bijdrage bewonersorganisatie 1.940,00       

Muziekbuurt Sociaal cultureel

6.500,00       

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2013
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.388,00       7.400,00     

Vergaderkosten 300,00       

Attenties vrijwilligers 150,00       900,00          

Reprensentatiekosten 25,00         50,00            

Telefoonkosten 50,00            

Reiskosten

Portokosten 20,00         

Kantoormateriaal 225,00       300,00          

Abonnementen

Publiciteit 1.650,00    4.300,00       

Hard- en software

Website 800,00          

Wijkactiviteiten 1.400,00    250,00          

Bewonersvergaderingen

Overheadkosten 400,00       740,00          

Onvoorzien 218,00       10,00            

4.388,00       4.388,00    7.400,00     7.400,00        
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Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2013
Bewonersorganisatie De Strijp Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.509,00       4.080,00     

Vergaderkosten 300,00       100,00          

Attenties vrijwilligers 100,00       600,00          

Reprensentatiekosten 100,00       100,00          

Telefoonkosten 50,00         200,00          

Reiskosten 50,00         

Portokosten 50,00         

Kantoormateriaal 300,00       180,00          

Abonnementen 50,00         

Publiciteit 1.750,00    2.000,00       

Hard- en software 300,00          

Website 200,00          

Wijkactiviteiten 540,00       

Bewonersvergaderingen 750,00       

Overheadkosten 400,00       400,00          

Onvoorzien 69,00         

4.509,00       4.509,00    4.080,00     4.080,00       

Cultureelwerk Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.080,00       Overheadkosten 400,00          

Bijdrage activiteiten 8.500,00       Huren 1.400,00       

Rente 100,00          Afschrijvingen -                

Bar 3.000,00       Onderhoudskosten 1.000,00       

Kosten vrijwilligers 1.500,00       

Kosten activiteiten 7.500,00       

Kantoor kosten 1.000,00       

Bestuurskosten 1.000,00       

Publiciteit 1.000,00       

Verzekeringen 250,00          

Onvoorzien 630,00          

15.680,00     15.680,00      
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VBS-WERKPLAN 2013 

 
ALGEMEEN 
De vereniging heeft ten doel het samen met de bewoners van het werkgebied de 
leefbaarheid van de buurt te bevorderen en onderneemt hiertoe – samen met bewoners en, 
indien noodzakelijk in samenwerking met andere instanties en organisaties – buurt- en 
wijkgerichte activiteiten in de ruimste zin, die de samenhang in en de kwaliteit van de te 
onderscheiden buurten in het werkgebied in stand houdt of bevordert en het verrichten van 
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De naamsbekendheid van de VBS zal verder geoptimaliseerd worden via de website, flyers 
en de media. 
De VBS wil zich profileren als een organisatie voor jong en oud. 
 
BEWONERSORGANISATIES 
De bewonersorganisaties behartigen de belangen van de buurt- en wijkbewoners. Zij zetten 
zich in voor het in stand houden en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in 
onze buurten en wijken. Ze willen deelnemen aan de nieuwe leefbaarheidsoverleggen van 
de gemeente, politie, welzijnsorganisaties en woningcorporaties, die per zone worden 
gevoerd.  
Het wijkprogramma Muziekbuurt zal zich in een afrondende fase bevinden Het 
wijkprogramma Steenvoorde Zuid is in uitvoer. Er worden afspraken gemaakt met Welzijn 
Rijswijk over de rol en inbreng van de verschillende partners. De beleidsnotitie “Samen 
leven in Rijswijk” wordt in 2013 verder ingevuld. 
 
WERKGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL 
De VBS wil gelegenheid bieden actief deel te nemen en bij te dragen aan sociaal culturele 
activiteiten. De activiteiten bieden laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting, 
ontplooiing en ontspanning dichtbij in de wijk. Hiermee willen wij tevens een bijdrage 
leveren aan het verminderen van het aantal eenzame mensen in ons verzorgingsgebied. 
Het aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeften van wijkbewoners. Het 
bovenstaande willen wij realiseren door: 
1. Ontmoeting/recreatie 
Aandachtspunten: contacten leggen, ervaringen uitwisselen en bijeenkomen voor 
ontspanning en deelname aan (bewegings-)activiteiten 
2. Educatie 
Aandachtspunten: bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden. Het gaat hier om een 
niet-schoolse, niet-diplomagerichte manier van aanbieden van kennis en vaardigheden 
3. Creativiteit 
Aandachtspunt: bevorderen van deelname aan diverse cultuuruitingen 
4. Activering 
Aandachtspunt: bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit geldt deels voor ouderen 
(55+).  
De uitkomsten van de in 2012 gehouden enquête onder de wijkbewoners naar de wensen 
en behoeften m.b.t. het aanbod van de VBS zijn leidend bij het opstellen van het 
activiteitenaanbod. 
Extra aandacht zal worden gegeven aan onze vrijwilligers. 
De uitwerking van de kadernota “Integraal Accommodatiebeleid 2012-2020” zal in 2013 
verder zichtbaar worden, zowel bij de activiteiten in wijkcentrum Stervoorde, als bij de 
activiteiten in het buurtcentrum / de brede school in de Muziekbuurt. 


