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JAARVERSLAG 2012 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde 

 
   
1. Inleiding 

 
a. Voorwoord van de voorzitter VBS. 

Als grote wijkvereniging wil de VBS de bewoners van Rijswijk West en de 
Muziekbuurt uitdagen deel te nemen aan sociaal culturele activiteiten en het 
verbeteren van de leefbaarheid in hun buurt. In januari werd daarom in ons gehele 
verzorgingsgebied huis aan huis een enquête bezorgd. Er werden 1003 ingevulde 
formulieren geretourneerd. De uitkomsten hebben ons meer inzicht gegeven in het 
totaalbeeld van de wensen van de bewoners. Het blijkt, dat we met onze activiteiten 
goed bezig zijn. Volgend jaar zullen de aanbevelingen verder worden uitgewerkt, 
met als doel onze activiteiten nog meer aan te laten sluiten bij de vraag van de 
bewoners. 
In februari organiseerde het bestuur een bijeenkomst met de 4 
bewonersorganisaties over bewonersparticipatie en het Manifest van actieve 
wijkbewoners, dat is opgesteld door het Landelijk Samenwerkingsverband 
Aandachtswijken. Ook werd gesproken over de wijkplancyclus. 
Tijdens de algemene ledenvergadering in april nam het bestuur afscheid van Rita 
Doop, Tonny Bekink en Jan Vleghert. Tonny gaat zich, samen met Jan, inzetten 
voor de activiteiten van de werkgroep Zondagmiddagdansen in Stervoorde. Jan 
wordt tevens notulist van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. Vanaf juli 
vormen Rob Borghart en Saskia Nelissen in het bestuur een duo om het PR- en 
activiteitengebied te bestrijken. 
Na de zomer ging in Stervoorde een leesclub van start onder leiding van Kees 
Hoogzaad. 
Gedurende het gehele jaar is het bestuur actief betrokken geweest bij de 
voorbereidingen van de Brede School in de Muziekbuurt. Mark Kraakman, Frank 
Uiting, Vera Ootes en Gemma Verheul van de gemeente Rijswijk gaven (in 
wisselende samenstelling) aan de hand van tekeningen meerdere malen informatie 
hierover tijdens de maandelijkse vergaderingen van de begeleiders van de diverse 
sociaal culturele activiteiten in het wijkcentrum Muziekbuurt. Ook werd door het 
bestuur, samen met vertegenwoordigers van de werkgroep sociaal cultureel 
Muziekbuurt, deelgenomen aan een ‘overleg samenhangend aanbod 12-88 jarigen’ 
en aan besprekingen over het bezettingsschema en de inrichting van de ruimten in 
de Brede School. 
De voortgang van het wijkprogramma in de Muziekbuurt werd door het bestuur 
nauwgezet gevolgd. Op initiatief van de VBS vond er een tussentijdse evaluatie 
plaats van de eerste fase van het wijkprogramma. Duidelijk werd, dat 
bewonersorganisaties vanaf het begin ondersteund moeten worden om als 
kernpartner te kunnen participeren. Ook communicatie vereist heel veel aandacht. 
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken voor het mooie jaar 2012. Wij 
hopen ook in 2013 op een prettige en constructieve manier samen met jullie te 
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kunnen werken aan positieve bekendheid van de Vereniging Buurtraad 
Steenvoorde in het algemeen en onze activiteiten in het bijzonder.  
Ineke van Vliet, voorzitter VBS. 

 
b. De VBS heeft twee ereleden, Coby Burgwal en Wil Fortuin. 
c. Bestuurssamenstelling. Tot de algemene ledenvergadering (ALV, 24/04/’12) had 

het bestuur de volgende samenstelling: Ineke van Vliet (voorzitter), Bert Vonk 
(secretaris), Herman Bloemsaat (penningmeester), Tonny Bekink en Jan Vleghert 
(lid). Na de ALV: Ineke van Vliet (voorzitter), Bert Vonk (secretaris), Herman 
Bloemsaat (penningmeester) en Rob Borghart (lid).  
Tonny Bekink en Jan Vleghert hebben om privéredenen hun functie in het bestuur 
neergelegd. Zij hebben met hun geweldige inbreng veel voor de VBS betekend. 
Hun inzet zal echter niet voor de VBS verloren gaan. Tonny blijft de dans 
zondagmiddagen en diverse andere festiviteiten organiseren en Jan gaat door met 
zijn ondersteuning van de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. 
Kort na de ALV heeft Saskia Nelissen 
zich aangemeld voor een 
bestuursfunctie. Hoewel zij nog 
formeel door de ALV moet worden 
aangesteld, heeft zij inmiddels haar 
plaats in het bestuur gevonden en 
coördineert zij, samen met Rob, PR 
en de sociaal culturele activiteiten. 

d. In 2012 heeft het VBS-bestuur, vrijwel 
altijd in volledige samenstelling, 
dertien maal regulier vergaderd. Er 
heeft één algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden. Voorts heeft  het 
bestuur vier maal met de 
vertegenwoordigers van alle VBS-werkgroepen en drie maal met 
vertegenwoordigers van Sociaal Cultureel Muziekbuurt overlegd. 
Hiernaast heeft het bestuur in diverse samenstellingen ondersteuning verleend aan 
bewonersorganisaties en andere werkgroepen. 

e. Het bestuur heeft, naast telefonisch overleg,  elf 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 Brede School, de gevolgen van de nota accommodatiebeleid, het subsidiebeleid 
en de nota bewonersparticipatie besproken.  

f. Welzijn nieuwe stijl. Om mensen langer aan de samenleving te kunnen laten 
meedoen, is vier jaar geleden de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
geïntroduceerd. Het doel van de Wmo is om burgers meer betrokkenheid bij elkaar 
en zorg voor elkaar te laten realiseren. Zodat mensen langer op eigen kracht en 
naar eigen behoefte kunnen deel (blijven) nemen aan de maatschappij. De Wmo 
vraagt de maatschappelijke ondersteuning anders en beter te organiseren tussen 
gemeente, maatschappelijke instellingen en burgers. Hiervoor is het programma 
Welzijn Nieuwe Stijl ontwikkeld. Het programma richt zich op twee zaken: het 
verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk en op het 
verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en welzijnsinstellingen. 
In dit kader is het bestuur geïnterviewd; een verslag van dit interview is 
gepubliceerd in Rijswijk RegelRecht van 18 oktober 2012. 
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g. Met vertegenwoordigers van Welzijn Rijswijk, onze medebewoners in Stervoorde, is 
naast de lopende contacten (meerdere malen per week), zestien maal overlegd. 
Hierbij is o.a. gesproken over het wijkprogramma Muziekbuurt, de wijkanalyse van 
Steenvoorde Zuid, weekendgebruik van Stervoorde, de warme overdracht van 
activiteiten van Welzijn Rijswijk, themabijeenkomsten, opslagruimtes voor de 
werkgroepen en de zalenplanning. 

h. Onze voorzitter heeft alle openbare vergaderingen van de bewonersorganisaties 
(BO) Steenvoorde Noord, Steenvoorde Zuid, De Strijp, en Muziekbuurt bijgewoond 
(of heeft zich laten vertegenwoordigen door een van de overige bestuursleden). 
Ook was zij aanwezig bij de vier vergaderingen met de gemeente en 
vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen over de tussenevaluatie van 
de wijkplancyclus Muziekbuurt en van de Stuurgroep Muziekbuurt. 
Voorts zijn bij toerbeurt de penningmeester en secretaris bij de 
bestuursvergaderingen van de BO Steenvoorde Zuid ter ondersteuning aanwezig. 

i. Gedurende het afgelopen jaar zijn een groot aantal activiteiten geweest van meer 
administratieve en organisatorische aard. 

j. In de laatste maanden is er hard gewerkt om een nieuw 
informatieboekje over de VBS-activiteiten samen te stellen. 
Het boekje, dat eind december gereed was, zal in de eerste 
week van 2013 worden verspreid over alle huishoudens in 
onze vier wijken (De Strijp, Steenvoorde Noord & Zuid en 
Muziekbuurt). 

k. De VBS-bestuurskamer heeft een forse verjongingskuur 
ondergaan door de bouw van nieuwe bergruimte. 

l. Als afsluiting van het jaar heeft de VBS op 15 december 
een feestelijke avond georganiseerd om de waardering te laten blijken voor de inzet 
van al onze vrijwilligers. 

m. Ook in het afgelopen jaar heeft de VBS kunnen steunen op de onvolprezen 
secretariële en organisatorische ondersteuning door Joke Eijkelhof, reden waarom 
zij op de voorpagina van dit verslag prijkt. 
 

 
 

2. Activiteiten Bewonersorganisaties. 
 

Bewonersorganisatie De Strijp. 

 

 
 
Doelstelling. 
Doelstelling van de Bewonersorganisatie De Strijp is om samen met de bewoners van De 
Strijp te Rijswijk ZH op te komen voor hun belangen, waarbij wij ons met name 
bezighouden met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze woonomgeving 
en de leefbaarheid in de ruimste zin. 
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Samenstelling Bewonersorganisatie. 
Het bestuur bestaat uit: Riko van der Stap (voorzitter) en Jacob Schot 
(secretaris/penningmeester). 
 
Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie. 
De bewonersorganisatie heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net 
 
Vergaderingen en Spreekuur. 
Deze vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdagavond van de maand 
(m.u.v. van de maanden juli en augustus) in Wijkcentrum Stervoorde. H.J. van Mooklaan 
1, beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar!  Nieuw is dat voorafgaande aan de 
vergadering een Spreekuur is ingevoerd voor de bewoners van De Strijp. Aanvang hiervan 
is om 19.00 uur. 
In totaal waren er dit jaar 9 bestuursvergaderingen. Bij deze openbare vergaderingen 
waren aanwezig de standaardgenodigden: Welzijn Rijswijk (Jasper Voskuilen en/of Karin 
van Frankenhuyzen), de wijkagent (Martien de Brabander),Vz. VvE Burcht Endezant (Wim 
v.d.Berg), voorzitter VBS (Ineke van Vliet), voorzitter bewonerscommissie Serre & 
Wingerd (Gertie Zwijnenburg) en namens de Gemeente hebben Petra van der Burg en 
Priscilla Stikkelorum regelmatig de vergadering bijgewoond.  
 
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden zijn: 
o Gemeente over bevoegdheden en taken bewonersorganisaties. 
o Diverse bijeenkomsten, vaak samen met Welzijn Rijswijk, met gemeente over 

vervanging diverse  speelvoorzieningen. Dat heeft geresulteerd in: Vervangen van een 
speeltoestel aan de Strijplaan (nabij het basketbalveld); het vernieuwen van de glijbaan 
nabij de Siergaarde 141; het vervangen van een glijbaan nabij Strijpwetering 28. Hier 
zijn nu pleinplakkers geplaatst; het vervangen van de speelvoorzieningen nabij de 
Cirkelflat. De wensen van de kinderen en  omwonenden zijn waar mogelijk in het 
ontwerp van de vervanging verwerkt.  

o Gesprek met Welzijn Rijswijk (WR) om ondersteuning vanuit WR te inventariseren. 
o Bijeenkomst over de waardering van vrijwilligers georganiseerd door de Gemeente. 
o Overlast op het parkeerterrein van de Schilp. Dit onderwerp is nauw besproken met 

Welzijn Rijswijk, Politie en Gemeente. 
o Vertrek Elly Swinkels als secretaris. Hiervoor in de plaats gekomen Jacob Schot, 

tevens penningmeester.  
o Parkeren op de trottoirs. 
o Jongerencentrum PleXat. Welzijn Rijswijk koppelt maandelijks de stand van zaken 

terug. Vaak zijn de problemen buiten bij PleXat en de groep 16+, die geen goede 
invloed hebben op de 12 t/m 15 jarigen, besproken in de vergaderingen. 

o Opgesteld flyer BO De Strijp in nauwe samenwerking met Welzijn Rijswijk. Op de flyer 
wordt de doelstelling en de noodzakelijke informatie genoemd. De 
bewonersorganisatie verspreidt de flyer zeer actief, zoals bij Koninginnedag en op 
locaties bv afgelopen Bewonersbijeenkomst in november 2012. 

o Uitgeven van het Buurtnieuws De STRIJP in mei en november 2012. Het Buurtnieuws 
wordt ondersteund door Welzijn Rijswijk. 

o Plaatsen van fietsbogen nabij de Wingerd. 
o Strooi- en hondenbeleid. Deze staan nu ook op www.destrijp.net 
o Melden van start (25 april 2012) van een buurtsuper nabij de Cirkelflat. (de 

Cirkelmarkt). 
o Start van het houden van (straat)interviews in De Strijp. Deze straatinterviews worden 

met hulp van Welzijn Rijswijk uitgevoerd. Interviews zijn nu gehouden nabij de 
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Cirkelflat, de Wingerd, begin Strijplaan kant Sammersweg en tijdens de 
bewonersbijeenkomst in november 2012. In 2013 gaan we hiermee verder! 

o Ondergrondse containers, verwijderen boomkransen. 
 

 

 

 

       Boomkransen voor en              na verwijdering 

 
o Plannen, voorbereiden en houden van een bewonersbijeenkomst op 26 november 

2012.  Deze bijeenkomst is in samenwerking met Welzijn Rijswijk voorbereid. Er is 
gekozen voor een  interactieve werkvorm waarbij de bewoners naast bestaande ook 
eigen Speerpunten konden aangeven. Ook de wijkagent is hierbij betrokken geweest. 

o Aanschaf polo’s voor herkenbaarheid BO De Strijp. 
o Koninginnedag in de Strijp 2013, hoe te komen aan meer vrijwilligers? 
o Het uitzetten van vacatures via www.vrijwilligerscentrum.nl. 
o Op 29 december 2012 was BO De Strijp te gast, in de radio-uitzending, bij Omroep 

Rijswijk in het  programma: Omroep Rijswijk ‘Blikt terug op 2012’. 
 
Buurtnieuws De Strijp  
In 2012 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden mei en 
november 2012. Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de bewoners. 
Ook leverden diverse bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst. 
Het Buurtnieuws van mei en november 2012 staan nu ook op de site: www.destrijp.net. 
 
Bewonersbijeenkomst. 
Op 26 november 2012 vond de bewonersbijeenkomst bij ABA plaats. 
In totaal waren er ongeveer 80 mensen aanwezig waaronder ook leden van de 

gemeenteraad en ambtenaren van de gemeente. 
Na de opening werd door de wijkagent (Martien de 
Brabander) het thema Inbraakpreventie behandeld. 
Dit was zeer leerzaam en vanuit de zaal werden ook vragen 
gesteld. 
Daarna vroeg Cees Kouwenhoven van Oranje Comité de 
Strijp aandacht voor Koninginnedag in de Strijp in 2013. 
Men heeft dringend vrijwilligers/sters nodig.  
Opgeven via www.de-strijp.nl. 
 

Na de pauze werden de Speerpunten 
(Verkeersveiligheid, Parkeerproblematiek, 
Jeugdoverlast en Eigen Speerpunten) behandeld. 
Het leverde zelfs een Werkgroep op, te weten: 
‘Werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid in 
De Strijp’. Woensdag 16 januari 2013 is de eerste 
bijeenkomst van deze werkgroep. 
Na de vragenronde, waar o.a. op weg naar een 
duurzame De Strijp aan de orde kwam, werd de 
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bewonersbijeenkomst om precies 22.00 uur afgesloten. 
Daarna was het nog gezellig napraten onder het genot van een drankje en hapje. 
Uit de reacties, na afloop, te horen was het een geslaagde bewonersbijeenkomst. 
Voor het verslag van deze bijeenkomst zie onze site: www.destrijp.net 
 
Slot 
Ook in 2012 heeft de Bewonersorganisatie zo goed mogelijk de belangen willen 
behartigen van de bewoners in De Strijp. De Bewonersorganisatie bedankt een ieder die 
zijn /haar steentje in 2012 heeft bijgedragen zoals Bewoners, de Wijkagent, Welzijn 
Rijswijk, Elly Swinkels die per 1 april 2012 vertrok, Wim v.d. Berg van Burcht Endezant, 
Gertie Zwijnenburg van bewonerscommissie Serre & Wingerd, Ineke van Vliet voorzitter 
VBS, diverse Ambtenaren van de Gemeente Rijswijk. 
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp: Jacob Schot/secretaris. 

 
 

Bewonersorganisatie 
Muziekbuurt. 

 
 

  
 
Ook in dit jaar stond onze Bewonersorganisatie in het teken van opbouw. 
In het bijzonder was er samenwerking met Welzijn Rijswijk, Afdeling Stad en Samenleving 
(Sectie Zorg, Welzijn en Wonen) en Politie Haaglanden.  
Het in 2011 opgestelde ‘Wijkprogramma Muziekbuurt 2011-2013 werd verder uitgewerkt; 
dit programma heeft als hoofdonderdelen : ‘Aantrekkelijke woonomgeving’, ‘Elkaar leren 
kennen’ en ‘Spelen & ontmoeten’. 
Het Bestuur bestond aan het begin van het jaar uit voorzitter Bert Disser, secretaris Theo 
Warnink en de leden Jannie van Baardwijk en Anne-Lize Timmerman. Vanaf april maakte 
Nico van Geresteijn als plaatsvervangend voorzitter deel uit van het Bestuur; in het najaar 
waren gedurende korte tijd Elly Swinkels en Paula Heidema aan het Bestuur toegevoegd; 
zij hebben zich inmiddels teruggetrokken. De Bewonersorganisatie heeft geen 
penningmeester; de financiële zaken worden waargenomen door de penningmeester van 
de VBS. Het aantal leden is in de loop van het jaar uitgebreid tot 20. 
 
Openbare vergaderingen vonden plaats op : 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni,  
3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december; deze vergaderingen vonden plaats in 
de Marimbahal. Er waren gemiddeld 14 leden en belangstellenden aanwezig, waaronder 
meestal twee raadsleden, de Wijkagent en de voorzitter van VBS. 
Het Bestuur heeft tussen de openbare vergaderingen door vergaderd in de VBS-kamer 
van Stervoorde; gemiddeld waren daar vier Bestuursleden aanwezig. 
In de loop van het jaar is verschillende keren vergaderd met het Bestuur van VBS en 
medewerkers van Welzijn Rijswijk, waarbij de samenwerking werd besproken, hetgeen 
leidde tot een door partijen ondertekend contract : “Samenwerkingsafspraken 2012”. 
Er waren Thema-avonden met andere Bewonersorganisaties, georganiseerd door Welzijn 
Rijswijk, op 19 april en 1 november, beide in Stervoorde. 
Op 20 november was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Muziekbuurt  in de 
school ‘GRS’; er was een goede opkomst van leden van de Bewonersorganisatie, 
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medewerkers van het Stadhuis en Politie Haaglanden. Er waren minder bewoners uit de 
Muziekbuurt aanwezig dan gehoopt. 
 
Op 5 juni is door het Bestuur en enkele leden een ‘Voorschouw’ in de Muziekbuurt 
gehouden met o.a. de volgende Aandachtspunten : parkeren, vervuiling, bestrating, 
verlichting, groenvoorziening, speelterreinen, veiligheid, oversteekplaatsen en inrichting 
Waldhoornplein. Op 4 september is deze gevolgd door een officiële Voorschouw met 
ambtenaren van de Gemeente; verschillende verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. 
Veel voorstellen van onze kant werden echter niet gehonoreerd, of worden in een later 
stadium deels uitgevoerd. 
 
In de loop van het jaar zijn verschillende brieven gestuurd naar het college van B&W; de 
volgende onderwerpen zijn daarbij aan de orde gesteld : het hondenbeleid, overschrijding 
van de normen betreffende geluid en fijn stof, de bescherming van broedende vogels en 
het plaatsen van extra bankjes bij speelplaatsen. Deze brieven werden beantwoord, maar 
niet alle tot onze tevredenheid. 
 
In september is een Activiteitencomité tot stand gekomen, bestaande uit Jannie van 
Baardwijk, Nico van Geresteijn, Paula Heidema en Anne-Lize Timmerman; inmiddels heeft 
Anne-Lize zich om gezondheidsredenen terug moeten trekken. 
Dit comité heeft de Buitenspeeldag op 1 juni georganiseerd, de Burendag op 22 
september, Halloween op 31 oktober en Sinterklaas op 1 december. Voor details wordt 
verwezen naar de betreffende Wijkkrant. 
 
Het Redactieteam heeft in 2012 twee Wijkkranten verzorgd, elk met vier pagina’s in kleur 
en met een oplage van respectievelijk 2400 en 2600 stuks; het laatste in verband met de 
uitbreiding van het woningbestand in de Muziekbuurt. Helaas is het niet gelukt om meer 
Wijkkranten te doen uitkomen, wat toch belangrijk is om de Bewonersorganisatie met haar 
activiteiten meer bekendheid te geven met haar streven de bewoners het belang van een 
sterkere sociale samenhang bij te brengen in  een veilige en aantrekkelijke 
woonomgeving. 
 
Gezien de noodzaak van het bekend zijn van de Bewonersorganisatie in de Muziekbuurt 
en het op de hoogte houden van de bewoners, is het te betreuren dat de Website 
Muziekbuurt door persoonlijke omstandigheden van de Webmaster niet up-to-date is 
gebleven.  
 
December 2012 is begonnen met de bouw van de Brede School; de oplevering is gepland 
december 2013. Er is op verschillende fronten veel overleg gepleegd over de inrichting 
van de school en het gebruik van de diverse ruimten. Het is de bedoeling dat verschillende 
organisaties buiten de schooluren gebruik gaan maken van het nieuwe schoolgebouw. 
 
Er is geen nieuws te melden op het gebied van plannen voor de ondertunneling van de 
Prinses Beatrixlaan. De Gemeente heeft bezwaar ingediend tegen het ontwerp van het 
Rijk voor een ‘open bak constructie’ met een beperkte lengte; de verdere ontwikkelingen 
zijn afhankelijk van het beschikbaar komen van gelden.  
Een werkelijk goede oplossing voor een snelle verbinding tussen de A4 en Den Haag, de 
parkeerproblemen in het gebied rond het winkelcentrum 'In de Bogaard', de overlast aan 
de Prinses Beatrixlaan ten gevolge van geluid en fijn stof en een mogelijke uitbreiding van 
de groene gebieden aldaar kost enkele honderden miljoenen. 
Zie verder www.rijswijk.nl/Plannen&projecten en  www.mirtverkenninghaaglanden.nl. 
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Wij spreken de hoop uit dat op de duur een efficiënt werkende Bewonersorganisatie zal 
ontstaan die de nodige activiteiten in belang van de bewoners in de Muziekbuurt in 
samenwerking met de Gemeente kan coördineren en bevorderen. 
Namens het Bestuur van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt, Ir. Th. Warnink, secretaris. 

 

Activiteitencomité Muziekbuurt  
Het activiteitencomité Muziekbuurt (MB) van de bewonersorganisatie MB, voortgekomen 
uit het wijkprogramma, heeft in 2012 vier activiteiten georganiseerd: Buitenspeeldag, 
Burendag, Halloween en Sinterklaas.  
Buitenspeeldag 1 juni 
Een zeer geslaagde spelletjesmiddag voor de kinderen uit de Muziekbuurt, ongeveer 150 
kinderen, die d.m.v. een strippenkaart diverse spelletjes konden doen. Er was een 
luchtkussen en voor alle kinderen een prijsje, wat lekkers en iets te drinken. De 
buitenspeeldag is gehouden op het speelpleintje op de Clavecimbellaan. Deze was net 
opgeknapt door de gemeente en is deze middag geopend door wethouder Jense. 
Burendag 22 september van 13.00 tot 16.00 uur 
Een burendag met als doel mensen in de wijk met elkaar in contact te brengen. Een aantal 

kinderen hebben samen met een kunstenaar de garagemuur, 
die grenst aan het speeltuintje, beschilderd. Volgend jaar 
proberen om meer volwassen bij deze dag te betrekken. 
Halloween 31 oktober van 17.Oo tot 20.00 uur 
Ongeveer 65 kinderen, die verkleed door de wijk liepen, om bij 
diverse vooraf bekende adressen aan te bellen voor ‘trick of 
treat’. Er waren 30 adressen in de wijk. Voor volgend jaar 
hebben zich al nieuwe adressen zich gemeld. 
Sinterklaas 1 december van 10.30 tot 12.30 uur 
Een succesvol sinterklaasfeest in de muziekbuurt. In 
samenwerking met de scouting in optocht van de marimbahal 
naar het scoutinggebouw. Er waren ongeveer 45 kinderen en er 
zijn erg veel leuke reacties uit de wijk gekomen. Ook dit feest is 
voor herhaling vatbaar. 

Paula Heidema. 
 

 

Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord 

 

 
   

Bestuur Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN). 
Marjolijn Peters (voorzitter), Ron Fitz (secretaris) en Frans Kalse (penningmeester) 
 
Deelnemers BSN 
In alfabetische volgorde: Sjoerd Aalbers, Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Ron Haak, 
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Norma de Jong, Bep en Frans Kalse, Andy Kooy, André Pattenier, Marjolijn Peters, 
Ineke van Vliet en Wil Vossenaar. 
 
Vergaderingen 
Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep wijkbewoners. De 
vergaderingen zijn openbaar, wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen 
hieraan vrijblijvend deelnemen. Bijna altijd aanwezig is wijkagent Martien de 
Brabander, regelmatig is wijk-coördinator Petra van der Burg aanwezig en soms 
zijn wethouders en/of gemeenteraadsleden aanwezig. Op 21 november 2012 was 
er een bewonersbijeenkomst met als hoofdonderwerp inbraakpreventie. 
 
BSN Beleidsplan 
De 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 via een mail aan steenvoordenoord@hotmail.com . 
 
Website 
In 2009 heeft de BSN een eigen website opgezet: www.steenvoordenoord.nl 
Hierop is het laatste nieuws te vinden alsmede een beschrijving van de 
bewonersorganisatie, de zaken die momenteel de aandacht van de BSN hebben, 
de diverse verslagen en een beschrijving van de wijk Steenvoorde Noord compleet 
met foto’s. 
 
Wijkblad 
In 2012 werd twee keer het wijkblad 'Buurtnieuws' bij 
ongeveer 2400 woningen bezorgd. 
 
Activiteiten 
De BSN heeft in 2012 drie activiteiten georganiseerd: 
Woensdag 14 maart 2012 werd in het kader van 
'Nederland Schoon' op ludieke wijze in de J.C. van 
Markenlaan aandacht gevraagd voor het bekende 
probleem 'poep op de stoep'. Onder de stimulerende 
leiding van voorzitter Marjolijn Peters gaven kinderen uit de buurt door middel van 
tekeningen en teksten heel duidelijk aan dat ze op een schone stoep willen spelen! 
Woensdag 13 juni 2012 werd voor de zesde keer 'Buitenspeeldag' (heette eerder 
'Straatspeeldag'…) georganiseerd. Op het voor alle verkeer afgesloten gedeelte 
van de Marijkesingel - tussen de Margrietsingel en de Irenelaan - konden kinderen 
de hele middag onbezorgd op straat spelen. Het team van de BSN werd de gehele 
dag geholpen door enthousiaste buurtbewoners. 

Zaterdag 22 september 2012 organiseerde de BSN in 
het kader van de 'Nationale Burendag' de door de 12-
jarige Kyra Looijestijn aangedragen variant 'Burendag in 
de Ministerbuurt'. Mede dankzij de medewerking van het 
bestuur van de Benedictus- en Bernadettekerk en 
Petanque vereniging ABA, werd het een geslaagde 
middag. 
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Ontwikkelingen rond de Prinses Beatrixlaan en het HBG terrein 
Veel leden van de BSN waren op woensdag 6 juni 2012 aanwezig op de 
inloopbijeenkomst in Stervoorde in het kader van de terinzagelegging van de 
ontwerp-rijksstructuurvisie MIRT Haaglanden. Sommige leden van de BSN 
maakten gebruik van de gelegenheid om ter plekke een zienswijze te laten noteren. 
De herontwikkeling van het HBG terrein door projectontwikkelaar Modulus is sterk 
afhankelijk van de komende besluiten over de Prinses Beatrixlaan en ligt daarom 
momenteel stil. 
 
Overleg met de Gemeente Rijswijk 
Leden van de BSN voerden in 2012 vier maal overleg met de Gemeente Rijswijk. 
Op deze bijeenkomsten werd uitgebreid en constructief gesproken over 
aandachtpunten voor onze wijk, over de veiligheid rond de Plussupermarkt, over de 
verkeers- en parkeerproblematiek in de wijk Steenvoorde Noord en over een in 
2013 geplande wijkrondgang door het college van B&W samen met leden van de 
BSN met als motto 'het college de wijk in'. 
 
Themabijeenkomsten 
Leden van de BSN waren aanwezig bij de twee door de SWR georganiseerde 
themabijeenkomsten: over het vinden en behouden van vrijwilligers alsmede over 
bereikte resultaten door samenwerking met andere organisaties en over de nog 
komende inspraakavond in het kader van de Burgerparticipatie. 
 
Gemeentelijke discussieavond 
Leden van de BSN waren op 5 september 2012 aanwezig bij de door de Gemeente 
Rijswijk in Stervoorde georganiseerde discussieavond over het onderwerp 'herijking 
subsidies Rijswijk'. 
 
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen en de 
bewonersorganisaties 
Leden van de BSN waren aanwezig op de in 2012 viermaal door de VBS 
georganiseerde vergaderingen. 
 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de Vereniging 

Buurtraad Steenvoorde (VBS). 

Ron Fitz, secretaris. 
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Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Zuid 

 

 
Inleiding. 
2012 is het eerste volle jaar waarin de bewonersorganisatie Steenvoorde-Zuid, na een 
herstart in 2011, zelfstandig opereerde. Hoewel…., zelfstandig…..  Wij werden in de 
organisatie bijgestaan door bestuursleden van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde en 
werden bij het organiseren van activiteiten bijgestaan door medewerksters van Welzijn 
Rijswijk en de gemeente Rijswijk. (Waarvoor wij hier onze dank uitspreken.) 
Met elkaar zijn we erin geslaagd om van een groep ‘vrijblijvend geïnteresseerde 
buurtbewoners’  te groeien naar ‘gemotiveerde buurtbewoners’, die zich met plezier 
inzetten voor de belangen van de bewoners in Steenvoorde Zuid. Veel werk moet er nog 
verzet worden, maar de plannen, die wij tot op heden in daden hebben omgezet, geven 
ons vertrouwen in onze toekomstige aanpak. 
Van groot belang is dat wij, bij het realiseren van die plannen, voorlopig mogen blijven 
rekenen op de ondersteuning van de partijen zoals deze hiervoor zijn genoemd. 
Hoewel van alle vergaderingen notulen zijn gemaakt volgt, ten behoeve van het 
jaarverslag over 2012, hierna een korte samenvatting van activiteiten. 
 
Korte beschrijving van activiteiten welke in 2012 zijn verricht: 
o 10 openbare vergaderingen. Met uitzondering van de maanden juli en augustus is er 

steeds op de eerste dinsdagavond van de maand vergaderd met de leden en 
belangstellende wijkbewoners in Stervoorde. Deze vergaderingen zijn openbaar.         

o 15 vergaderingen met het bestuur. In principe de derde dinsdagavond van de maand, 
en eventueel extra ingelaste vergaderingen.  Deze vergaderingen zijn besloten  

o 6 vergaderingen in VBS-verband. De jaarvergadering van de VBS, 4 gecombineerde 
vergaderingen met alle besturen van de werkgroepen en 1x met alleen de  
bewonersorganisaties uit de drie aangrenzende wijken 
(op 29 januari 2012). 

o In 2012 werd onze eigen website operationeel en daar 
zijn wij best trots op! www.steenvoordezuid.nl  

o Dit jaar hebben wij twee keer een wijkkrant uitgegeven. 
o Om gericht leden te werven hebben wij flyers uitgedeeld. 
o Een werkbezoek gebracht aan de ‘werkgroep 

Buurtpreventie’ in Zoetermeer, georganiseerd en 
begeleid door onze wijkagent Atus Leleulya. Dit, in 
verband met onze plannen om tot een gelijksoortige 
aanpak in onze wijk te komen. Deze ervaring op 21 
november met belangstellende buurtbewoners 
besproken. Plannen worden verder uitgewerkt. 

o Meerdere besprekingen bijgewoond in het stadhuis. O.a. 
over de plannen t.b.v. verbetering doorstroming verkeer over de Pr. Beatrixlaan. De 
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vertraging in de uitvoering van deze plannen, terwijl de verkeersintensiteit (en dus óók 
de luchtvervuiling) blijft toenemen, baart ons zorgen. Wij zullen deze ontwikkelingen 
nauwlettend en op de voet volgen!!). 

o Buurtbewoners met elkaar op een bijzondere manier in contact brengen, door het 
ontwikkelen van buurtgerichte activiteiten, is één van onze doelstellingen. In dat kader 
is, op initiatief van Welzijn Rijswijk en samen met ons bestuur, een wedstrijd 
uitgeschreven waarbij de bewoners de uitslagen moesten voorspellen van de 
voetbaluitslagen tijdens de Europese kampioenschappen. Dat voorspellen was dan 
wel op het individu gericht, de prijzen waren bestemd voor alle inwoners van de straat 
waarin de winnaars woonden.  

o De eerste prijs: een ‘straatontbijt’ voor alle buren; de tweede prijs: een ‘kinderfeest’ 
voor de hele straat van die prijswinnaar; de derde prijs: een ‘groene verrassing’ in de 
vorm van beplanting.  De actie was een groot succes. Vele honderden inzendingen 
hebben wij ontvangen, en een dergelijke activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. De 
buurtbewoners uit de omgeving van de prijswinnaars waren zeer enthousiast. 

   
1

e
 prijs: J. Stelma. 

Straatontbijt voor alle bewoners 
in de Johanna Westerdijkstraat 

2e prijs: A. Landman. 
Kinderfeest voor alle kinderen uit 
de Henri Dunantlaan. 

3e prijs: H.R. Wieringa. 
Groenprijs voor de straat 

o Er is een eerste contact geweest met Amal, tijdens de openingsreceptie. 
o In 2012 is een start gemaakt met het wijkprogramma (de wijkanalyse in de vorm van 

de signaleringsrapportage van ‘Welzijn Rijswijk’). 
o De BOSZ heeft deelgenomen aan de themabijeenkomsten van ‘Welzijn Rijswijk’. 
o Onze notulist heeft de vrijwilligersspeld van de gemeente Rijswijk ontvangen. 
o De over 2012 bereikte resultaten geven de vrijwilligers inspiratie om dóór te gaan. 

Voor wat de vergaderfrequentie betreft is besloten om de vergaderingen met de leden 
in 2013 naar 1x per twee maanden te brengen. 
 

Aandachtspunten waarvoor wij ons in 2013 willen inspannen zijn: 
o De samenwerking met belanghebbenden (gemeente, corporaties etc.) wegen in de zin 

van: hoe serieus worden de bewoners betrokken bij hun plannen, de mate van 
inspraak, etc.;  

o het blijven volgen van de ontwikkelingen m.b.t. ondertunneling van de Prinses  
Beatrixlaan; 

o het uitbouwen van onze bewonersorganisatie; invullen van de vacature van secretaris; 
o intensiveren van de contacten met de bewoners d.m.v. doelgerichte activiteiten; ook 

gericht op ‘nieuwe Nederlanders’ (bv: contact met ‘Amal’); 
o verdere uitwerking van het plan om te komen tot een vorm van buurtpreventie. Het 

aantal inbraken in Steenvoorde-Zuid is nog altijd te hoog; 
o Reparatie van defecte straatverlichting laat, na melding daarvan, weken op zich 

wachten; 
o Verbetering van winkelbestand, zowel in kwantiteit alsook kwaliteit. Met ruim 7600 

inwoners binnen het gebied tussen Churchilllaan, de A4 en de grens met Den Haag 
(de toekomstige bewoners binnen het gebied ‘Eikelenburg’ niet meegerekend) en het 
grote aantal ouderen in dit gebied, laat het aanbod te wensen over. Het ontbreekt in 
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deze grootste wijk van Rijswijk aan de bereikbaarheid voor ouderen van de 
‘broodnodige’ voorzieningen. Een gelegenheid  waar men ‘bankzaken’ kan doen is 
daar slechts één voorbeeld van. 

o Wie denkt dat het winkelcentrum ‘in de Bogaard’ in deze behoefte voorziet gaat aan 
de mobiliteit van veel ouderen voorbij. 

o Mobiliteit. Waakzaamheid blijft geboden waar het om het behoud van buslijn 18 voor 
deze wijk gaat. Het realiseren van de Woon Zorg Zone in de onmiddellijke omgeving 
van de Wethouder Brederodelaan, van Mooklaan en Mgr. Bekkerslaan is destijds door 
alle betrokkenen met zorg gekozen. Verlies van openbaar vervoer en/of winkelaanbod 
is derhalve zeer ongewenst. 

o Verkeer en verkeersveiligheid. De transformatie van ‘Eikelenburg’ tot woongebied zal 
tot nog meer verkeersoverlast binnen onze wijk leiden. Nu al is deze ongewenst, zeker 
rond de aansluiting van de Wethouder Brederodelaan op de Prinses Beatrixlaan. Ook 
voor die situatie(s) zullen wij ons inzetten. 

o Huisvesting voor ouderen. Zonder meer geven de plannen van de regering m.b.t. het 
huisvestingsbeleid reden voor zorg. Binnen onze wijk is het bestand aan dure 
huurwoningen (thans nog in eigendom bij sociale verhuurders) ver boven gemiddeld. 
Het gemiddelde inkomen binnen onze wijk is in toenemende mate niet, of niet 
voldoende, in overeenstemming om deze lasten te dragen. Voor heel veel ‘buurtjes’ 
gaan de hoge woonlasten bedenkelijk worden. Ook daaraan zullen wij onze aandacht 
besteden. Het bouwen voor ouderen, nog niet zó lang geleden een vast voornemen 
van ons gemeentebestuur, is in de ‘versukkeling’ geraakt. 

o Communicatie met onze bewoners d.m.v. wijkkrant en website zal verder worden 
uitgebouwd. 

 
 

Kortom: plannen genoeg voor 2013, ‘Doeners’ gezocht!! 
 
J.A. Vleghert, notulist BOSZ. 
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen. 
 
 

In Wijkcentrum Stervoorde 

 
 
 
 
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 – 12.30 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. 
 
6 januari 2012. was weer de eerste repetitie na de feestdagen. Dit was ook de eerste 
repetitie en echte kennismaking voor onze nieuwe zangeres Patrice Postuma. Ook heeft 
Marjan met ingang van deze datum de altsax verruilt voor de dirigeerstok. 
We konden wel gelijk weer aan de slag omdat het voor iedereen natuurlijk wel even 
wennen was en er in februari al weer een dansmiddag voor de deur stond. 
19 februari 2012. was het eerste optreden dit jaar. Een dansmiddag van 14.00 – 17.00 uur 
georganiseerd door de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) in wijkcentrum 
Stervoorde te Rijswijk. Het was zoals van vanouds een hele gezellige middag met veel 
danslustige. Op deze middag heeft onze nieuwe 1e tenorsaxofonist Ton Verheijke kunnen 
laten horen wat hij in zijn mars had. Tevens was dit het eerste optreden voor onze 
zangeres Patrice. Samen met onze zanger Aad had zij zich hier uitstekend op voorbereid. 
Helaas kregen wij de avond van te voren een telefoontje van Aad dat hij met 
hartritmestoornis naar het ziekenhuis was geweest en niet mee kon doen aan de 
dansmiddag. In overleg met 
Patrice hebben wij gelukkig Claire 
Schotkamp bereid gevonden om 
de nummers die Aad zou zingen 
voor haar rekening te nemen.  
26 februari 2012. hebben wij ons 
eerste optreden voor fonds 1818 
verzorgd in woonzorgcentrum 
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Schoorwijck te Leidschendam. Dit was een heel leuk optreden. De mensen hebben 
genoten van onze herkenbare muziek. Zelfs onze zanger Aad werd hier nog door één van 
de aanwezige dames ten dans gevraagd. 

   
18 maart 2012. was wederom een dansmiddag georganiseerd door de VBS in wijkcentrum 
Stervoorde te Rijswijk. Er waren weer meer mensen op afgekomen zodat deze middag 
ook heel gezellig is verlopen. Tevens was dit de laatste dansmiddag voor onze 
geluidsman Gijs Gijsbertse. Hij ging voor een half jaar naar Frankrijk. Hij heeft gelukkig 
onze nieuwe geluidsman Vincent Koop op gang kunnen helpen.  
29 april 2012 was wederom een heel leuk optreden. Het was alweer de tweede 
koninginnenach in wijkcentrum Stervoorde, georganiseerd door de VBS.  

         
Net zoals vorig jaar hebben wij, deze avond, samen met de rockband Rockin’ 4 wederom 
de sterren van de hemel gespeeld. Het was druk, de sfeer was zeer goed en het was 
super gezellig. Herman en Annika Bloemsaat hebben op onze muziek ook nog een 
dansdemonstratie gegeven. Je kon zien dat de bezoekers het ontzettend naar de zin 
hadden. Men is na deze avond tot de conclusie gekomen dat het in 2013 weer 
georganiseerd moet worden.  

  
16 mei 2012. waren wij alweer voor het derde jaar te gast bij verzorgingshuis WZC 
Akkerleven in Schipluiden. Dit is ook een optreden via fonds 1818. Hier is de organisatie 
en zijn de bewoners heel blij met ons. Wij hebben de mensen weer een fijne middag 
bezorgd met veel herkenbare melodieën. Dit was tevens het eerste optreden voor onze 3e 
trompettist Peter Verbeek en onze 2e trombonist Martin Ashton. 
10 augustus 2012. hebben wij voor de tweede keer in Delft een grachtenconcert mogen 
verzorgen. De eerste keer was in juli 2009. Dit concert hebben wij doorgespeeld gekregen 
van de penningmeester van de Q Big Band Delft. Zij konden helaas niet genoeg mensen 
bij elkaar krijgen. Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd door het 
Evenementenbureau te Delft. Wij hebben het deze avond heel erg getroffen. Het weer was 
grandioos en zowel aan onze kant en aan de overkant van de gracht zat zoals gebruikelijk 
weer heel veel publiek die hebben genoten van onze muziek. 
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11 augustus 2012. een dag na het grachtenconcert konden wij alweer aan de bak. Dit keer 
mochten wij ons laten horen in winkelcentrum Mariahoeve te Den Haag. Onze zangeres 
Patrice heeft voor dit optreden gezorgd omdat zij daar af en toe haar vriendin Mieke 
Nugteren ondersteund met de organisatie van de evenementen die daar elke zaterdag 
gehouden worden. 
Het was heerlijk weer en in plaats van binnen hebben wij onze muziek buiten ten gehore 
gebracht. Hier hadden de mensen het ook naar de zin. Er werd zelfs om verzoeknummers 
gevraagd. Deze keer werd Patrice door iemand uit het publiek gevraagd om een dansje te 
maken.     

   
16 augustus 2012. mochten wij ons weer voor fonds 1818 presenteren in verzorgingshuis 
Buytenhaghe te Zoetermeer. Dit verzorgingshuis was voor ons ook al geen onbekende 
meer. Hier hebben wij in oktober 2011 ook mogen spelen. Hier zaten drie heren die wij 
gelijk tot onze fans konden rekenen. Zij hadden het die middag zo naar hun zin dat er zelfs 
een verzoek kwam om een nummer mee te mogen zingen. Uiteindelijk is dit niet gebeurt 
maar zij kwamen wel de eerstvolgende repetitie nog nagenieten in Stervoorde. 
31 augustus 2012. was de bruiloft van Mieke en Renée. Mieke is de organisatrice van de 
evenementen in Mariahoeve. Zij had aan Patrice gevraagd of haar band niet tijdens de 
bruiloft wilde komen spelen. Ongehoord en ongezien wilde zij ons toch hebben. Hier 
hebben wij echt een grandioos succes geboekt. Later op de avond heb ik nog even met 
Karel de Rooy van Mini en Maxi staan praten. Hij vond onze band goed en hij vond dat wij 
hele leuke muziek ten gehore brachten. Het mag ook gezegd worden. Iedereen zat op het 
puntje van zijn stoel en heeft daar alles gegeven wat hij/zij in zich had. Tevens was deze 
avond het debuut bij onze band van Ad Zuiderent (piano) en Thea Loman (2e altsax). Ad 
en Luc hebben afwisselend de toetsen bespeeld. 
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7 oktober 2012. hebben wij een dansmiddag mogen verzorgen in Wijkcentrum Essesteijn 
te Voorburg. Deze middag hadden wij Herman en Annika gevraagd om met onze band 
een dansdemonstratie te verzorgen. Ze zagen er weer helemaal in stijl uit, keurig in het 
pak en Annika had voor de gelegenheid twee prachtige jurken mee. Maar………... het 
moet gezegd worden. Deze zondagmiddag hadden wij onze dag niet. Wat er maar fout 
kon gaan ging fout. Vooral in de eerste set. Later krabbelden wij gelukkig wel weer een 
beetje overeind. Alleen….  het ‘gevoel’ kregen wij deze middag niet echt te pakken. 
Gelukkig heeft het publiek er nagenoeg niets van gemerkt gezien de leuke reacties die ik 
toch nog te horen heb gekregen. Er moet toch ook nog worden vermeld dat dit optreden 
het laatste optreden was voor Luc Magdelijns. Hij heeft de pianotoetsen definitief 
doorgegeven aan Ad. Luc gaat zich nu meer richten op de klassieke werken waar hij beter 
in thuis is. Volgens eigen zeggen valt er nu een hoop spanning weg. Wij mogen ons wel 
gelukkig prijzen want Luc gaat onze band niet verlaten. Hij blijft om de mensen te helpen 
met sjouwen, geluid en wat al niet meer bij een optreden komt kijken. 
18 november 2012. hadden wij ons vierde optreden van fonds 1818 gepland staan bij 
verzorgingshuis Johannapark te Wassenaar. Dit kon helaas geen doorgang vinden omdat 
de ruimte waar wij zouden moeten spelen veel te klein is. Dit optreden staat nu voor 23 
mei 2013 gepland als een buitenoptreden. Nu maar hopen dat het dan mooi weer is. Het 
was wel weer een geluk voor de VBS. Zij kwamen erachter dat de geplande dansmiddag, 
die wij zouden verzorgen op 25 november 2012 een verkeerde datum was. Dit moest 
namelijk 18 november 2012 zijn. Het heeft dus allemaal zo moeten zijn. Deze dansmiddag 
heeft ook weer veel bezoekers getrokken en tijdens de derde (laatste) set stonden bijna 
alle aanwezigen op de dansvloer. Zo zien wij, en de organisatie van VBS, het graag. 
Enthousiaste mensen die je een gezellige middag hebt kunnen bezorgen.. 

    
   

   
21 december 2012. was de laatste repetitie van dit jaar. Een korte repetitie van één uur en 
een kwartier. Tijdens deze repetitie hebben wij wat kerstliedjes gespeeld om alvast in de 
stemming te komen. Aansluitend hadden wij zoals elk jaar onze kerstviering. De voorzitter 
heeft een kleine toespraak gehouden en de leden die dit jaar nieuw tot de band zijn 
toegetreden nogmaals een goede tijd gewenst bij ‘The Swinging Oldtimers’. Ook werd nog 
even stilgestaan bij het enige lid dat het dit jaar toch nog verschillende keren heeft 
geprobeerd om mee te spelen maar uiteindelijk met pijn in zijn hart het moest opgeven. 
Natuurlijk hebben wij het hier over Gerrit van Elburg. Hij is vanaf dag één betrokken 
geweest bij onze band op de trompet en heeft helaas door zijn ziekte net de 10 jaar, die 
wij volgend jaar 10 januari 2013 bestaan, niet heeft kunnen volmaken. Gerrit vanaf deze 
plek hartelijk bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Ook waren natuurlijk onze vaste 
invallers die, je hoeft maar te kikken, op alle tijden van het jaar voor je klaar staan bij de 
viering uitgenodigd. Ton en Joop, ook bedankt voor jullie inzet. De wens van iedereen is 
om volgend jaar op deze ingeslagen weg door te gaan. Na een hapje en een drankje en 
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gezellig wat gekeuvel is iedereen rond twaalf uur met, traditiegetrouw, een kerstgratificatie 
naar huis gegaan. 
Marjan van Delft – Kouwer, Secretaris ‘The Swinging Oldtimers’. 

 
Kinderkledingbeurs 

We kunnen weer terugkijken op 
twee succesvolle beurzen in 2012. 
De beurs krijgt steeds meer 
bekendheid binnen Rijswijk en ook 
uit omliggende gemeenten komen 
steeds meer mensen ons 
bezoeken. We proberen via de 
regionale kranten zoveel mogelijk publiciteit te krijgen. Ook hangen we bij openbare 
gelegenheden, zoals scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, bibliotheken onze 
posters op. Daarnaast hebben we inmiddels een indrukwekkende lijst met emailadressen 
van al onze bezoekers van de afgelopen jaren. Zij ontvangen ongeveer een maand voor 
de beurs een vooraankondiging, zodat ze al tijdig op de hoogte zijn van de komende 
beurs.  
Ook in 2013 staan er weer twee beurzen op het programma. De zomerbeurs is begin april 
(2 en 3 april) en de winterbeurs begin oktober (1 en 2 oktober). We hopen er met onze 
groep van 15 vrijwilligers weer een leuke beurs van te maken. Dit jaar willen we alle 
kinderkleding die wordt geschonken aan het goede doel, gaan langs brengen bij de 
Kledingbank Den haag (onderdeel van de bekende Voedselbank). Wij hopen op deze 
manier gezinnen die het moeilijk hebben, blij te kunnen maken met de geschonken 
kleding! 
Petra Mosterd. 

 
Darten. 
Het jaar 2012 ligt alweer achter ons en we zijn met goede moed het nieuwe jaar 
begonnen. Het aantal leden is redelijk  gelijk 
gebleven zoals voorgaande jaren, zo rond de 18 
leden. Er gingen leden weg en er kwamen 
nieuwe leden bij.  
Elke vrijdagavond darten wij van 20.00 uur tot 
ongeveer 23.00 uur en soms blijven we nog 
even hangen  om wat te drinken. 
Van juni tot september spelen wij niet in verband 
met de vakanties. De bedoeling is om 37 keer te 
spelen. In mei is er altijd een eindtoernooi en 
daar worden de behaalde prijzen uit gereikt 
(seizoen 2012/2013). Verder is het de bedoeling 
om rond de kerstdagen een kersttoernooi te 
houden. In 2012 is het toernooi niet doorgegaan 
omdat we te veel afzeggingen hadden. Het is verschoven naar de derde vrijdag in januari. 
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Op deze gezellige avond darten we om prijzen in plaats van  bekers. Dit om te kijken of de 
leden het ook wat vinden. Er zijn dan ook hapjes en drankjes. De leden genieten telkens 
weer van deze avonden en gaan met een tevreden gevoel naar huis. 
Bestuur afdeling Darten: Wim Nijhuis, Paul Stam en Engin Olgun. 

 
Creatieve Ontmoetingsochtenden 
De werkgroep heeft, inclusief bestuur, per 1 januari 2013, 10 vrijwilligers.  
De ochtenden werden georganiseerd in de maanden  januari t/m april/mei en van  
september t/m december. Na de ochtenden werden door het bestuur werkbesprekingen 
gehouden. Een medewerkster heeft om gezondheidsredenen in september afscheid 
genomen. 
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 
pasteltekenen, decoupage, werken met kralen, fantasie schilderen en kaarten maken 
met diverse technieken. 
We hadden 17 x een creatieve ochtend. Het aantal bezoeksters was 702, gemiddeld 
41 per keer. 
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. Het aantal bezoeksters was 202.  Het 
gemiddelde aantal was 29 bezoeksters per keer.  
Voor de workshops hadden we de jongerenruimte gereserveerd, maar deze bleek niet 
beschikbaar dus  kregen we de grote zaal voor gebruik. Voor de pauze van de ochtenden 
hadden we geen ruimte gereserveerd. Als er een zaaltje beschikbaar is , kunnen we daar 
in en anders kunnen we in de bestuurskamer terecht. 
Kerststukjes. 
Op 13 december was weer de jaarlijkse 
kerstochtend. Onder leiding werd een mooi 
kerststukje gemaakt. Onze bezoeksters, 
medewerksters en gasten waren er heel tevreden 
over. Daarna was er een verloting van kerststukjes, 
gemaakt door één van onze medewerksters. Er 
werd een gedicht voorgelezen en er waren nog een 
paar spelletjes bingo met mooie prijzen. Via een 
medewerkster gekregen  van een sponsor. Het was 
weer heel gezellig. Het aantal betalende 
bezoeksters was 65. 
Strandwal festival. 
Onze  werkgroep heeft gedemonstreerd en reclame gemaakt op het strandwal festival. We 
hebben er enkele nieuwe bezoeksters aan te danken. 
Medewerksters. 
De St.Nicolaas/Kerstochtend is uitgesteld tot  januari  2013, i.v.m. vakanties van enkele 
medewerksters. 
2013. 
Wij hopen nog steeds op een paar nieuwe medewerksters.  
Voorzitter (Vacant), mw. P. Breedijk (penningmeester), mw. L. van Leijde en mw. A. van Luijk (lid). 
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Bingo. 
Wat te zeggen over de VBS-
Bingo in 2012. 
Allereerst dat we het voor ons 
plezier doen. Helaas is het 
aantal bezoekers nog niet zo 
groot als we zouden willen; zelf 
denken we dat het komt omdat 
we er nog steeds niet in slagen 
elke maand in de plaatselijke 
kranten te staan. Als de bingo 
in de krant wordt vermeld, 
kunnen we namelijk veel meer 
bezoekers begroeten. Maar degenen die elke maand komen, onze vaste bezoekers, 
hebben het steeds naar hun zin. Ze zeggen dan ook vaak dat ze niet speciaal hoeven te 
winnen, als het maar gezellig is. En dat doen we ook: Niet alleen bingo spelen, maar ook 
gezellig een praatje met elkaar maken. We juichen dit toe, want dan heeft het spelletje ook 
een sociaal effect en dat is toch waar we bij de VBS naar streven. 
Wil Fortuin, Nel Timan en onze medevrijwilligers.  

 
Klaverjassen. 
2012 Was een goed jaar voor de klaverjassers. Buiten dat er met Pasen, Pinksteren en 
Kerstmis leuke toernooien werden gespeeld, waarbij mooie prijzen konden worden 
gewonnen, is de hoofdzaak voor het merendeel van de deelnemers de gezelligheid om 
onder de mensen te zijn. Niet alleen bij het kaarten, maar ook tijdens de pauzes tussen de 
spellen door. In die pauzes bij een kopje koffie of een drankje werden vele gesprekken 

gevoerd in een wisselend gezelschap.  
In het begin van het jaar is de leiding van de 
werkgroep uitgebreid met Ton Rademaker, 
die nu op de computer  van iedere 
kaartavond de behaalde punten op het 
rooster invoert. De winnaar van het 
jaarrooster was deze keer Rik Melkert. 
Het aantal deelnemers is dit jaar met drie 
verminderd. Gemiddeld werd er per avond 
op 7 tafels gespeeld. Wij hopen dat we door 
de distributie van het activiteitenboekje van 
de VBS een aantal nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 

Er worden elke avond drie spellen gespeeld in het ‘Rotterdans verplicht’ systeem. 
We spelen in de maanden januari t/m/ mei en september t/m/ december op dinsdagavond 
van acht tot ca. half elf. 
Huib van der Wal. 
 
Schilderclub ‘Stervoorde’. 
De drie groepen van de schilderclub  (dinsdagmorgen en 
middag en donderdagmiddag) werden  ook in 2012 weer 
goed bezocht door  gemiddeld 85 leden. 
Weer veel nieuwe leden, maar helaas ook  opzeggingen 
door ziekte e.d. 
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Zo ook door het overlijden  van onze trouwe leden mw. Lenie  Twilt en dhr. Jos van der 
Meer. 
Tijdens de Rijswijkse  Vrijetijdsmarkt  in De Boogaard, was  de VBS  ook  met een stand 
van de schilderclub vertegenwoordigd, samen  met Tonny Bekink ‘s dansfestiviteiten. 
In  september 2012  was onze schilderclub  tijdens het Strandwalfestival  in  Oud  Rijswijk 
wederom met een kraam  met schilderijen aanwezig  van onze leden, welke door velen  
werden bewonderd en van het bestaan van onze  schilderclub  werden  verwittigd. 
Al  met al nog steeds  een enthousiaste en gezellige schilderclub! 
Suze Kromhout van der Meer. 

 
Bridge. 
Wij spelen elke maandagavond en vrijdagmiddag bridge, behalve in de maanden  

juli en augustus. Alles verloopt prima en er verandert niet 
veel per jaar. 
Zowel op de maandagavond als op de vrijdagmiddag 
worden de gebruikelijke  
competities verwerkt, resulterend in promoties en 
degradaties. 
Bijzondere gebeurtenissen zijn altijd weer de Kerst- en 
Paasdrives, waaraan 
wat prijsjes zijn verbonden, en het uitreiken van de van de 

Kerstcadeautjes voor iedereen, wat  elke keer weer geslaagd is. 
Ook het beheer van het lief- en leedpotje 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. Op de maandagavond speelden  
72 leden en op de vrijdagmiddag 60 leden in de grote zaal van Stervoorde. 
Elly van der Meer. 

 
Dans- en ontmoetingsmiddagen. 
De bedoeling van deze middag is, mensen met elkaar in contact brengen, voor een 
gesprek. Als er  dan ook nog gelegenheid is tot dansen is dat extra leuk, er is altijd live 
muziek in de   grote zaal van Stervoorde die we  gezellig in richten. 

Wij organiseren deze middag  
met 6 vrijwilligers. 
We zijn gestart in 2011 in 
sept. t/m nov. en hebben de 
draad weer opgepakt in jan. 
2012 t/m maart. 
Na de zomervakantie van 
2012 zijn we verder gegaan in 
sept. t/m. nov. We hebben het 
langzaam opgebouwd, bij 
aanvang hadden we soms 
maar 30 mensen in de zaal 
bijna net zoveel als 

bandleden, door mond tot mond reclame en door zoveel mogelijk mailadressen van de 
mensen te vragen om ze te informeren over onze dansmiddagen, hebben we nu zo op 
goede dagen tussen de 70 en 80 personen, die gezellig deelnemen aan de middag. 
We hopen natuurlijk nog altijd op meer. 
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De dans en ontmoetingsmiddagen zijn op de voorlaatste zondag van de maand, altijd in 
de grote zaal van Stervoorde zaal open  13.30 uur en aanvang 14.00 uur -17.00 uur. 
Wilt u meer informatie mail ons, tonnyenaad@casema.nl. 
Tonny Bekink. 
 

Discussiegroep. 
We begonnen het jaar met 10 gesprekspartners, variërend in leeftijd tussen de 76 en 54. 
jaar. In het eerste halfjaar van 2012 hadden we 10 bijeenkomsten op de woensdag om de 
twee weken. 
In mei hadden we als afsluiting van het seizoen een dagje uit geregeld naar Leiden waar 7 
mensen aan deelnamen. Twee mensen konden niet mee 
om gezondheidsredenen, de derde vanwege andere 
verplichtingen. We ontmoetten elkaar rond 9.30 bij 
het station en vertrokken met de trein. In Leiden begonnen 
we het avontuur met een kopje koffie. Toen de stad 
verkennen en tegen de middag nuttigden we een lunch, 
waarna we besloten om Leiden vanuit het water te leren 
kennen via een informatieve boottocht. Aan het 
einde van de middag, onderweg naar het station 
vonden we een gezellig terras waar we onder het genot 
van een glaasje wijn een warme maaltijd bestelden en zo 
vertrokken we rond 19.00u weer richting Rijswijk. Op zo’n dag leer je elkaar op een andere 
manier kennen, wat de groep hechter maakt. 
In september begon het nieuwe seizoen met 8 bijeenkomsten, de laatste op 12 december. 
We begonnen het seizoen met het verlies van één van onze jongere groepsleden. 
Jarenlang waren we getuige van de vele lichamelijke tegenslagen, die ze moedig 
trotseerde, maar in augustus verloor ze haar strijd. 
In November vertrok onze gespreksleidster om een nieuw leven te beginnen in een andere 
plaats dichter bij haar kinderen. En aan het einde van het jaar liet onze oudste 
deelneemster weten dat zij voorlopig niet meer kon komen wegens familie 
omstandigheden. Wij hopen dat zij zich te zijner tijd weer bij ons kan voegen.   
Gelukkig meldde zich in november ook een nieuw lid waardoor we het jaar eindigen met 8 
leden. 
De bijeenkomsten worden door ieder gezien als zeer waardevol. Voor de pauze nemen we 
de tijd om het persoonlijke wel en wee van de afgelopen twee weken met elkaar te delen, 
wat ook begrip voor elkaars levens instelling bevordert. Na de pauze wordt een onderwerp 
ter discussie gesteld. Dit kan variëren van een visie of een instelling t.o.v. een sociale, 
persoonlijke of maatschappelijke ontwikkeling of een gebeurtenis dat in het nieuws is 
geweest. Politieke en religieuze onderwerpen worden gemeden, hoewel we steeds vaker 
merken dat politiek vaak onvermijdelijk in maatschappelijke onderwerpen verweven zit. 
Qua aantal heeft de ervaring geleerd dat 12 deelnemers als maximum gezien moet 
worden, dat geeft elk 5 minuten voor de pauze en ongeveer hetzelfde voor het discussie 
onderwerp. Het kan gemakkelijk chaotisch worden met teveel deelnemers, omdat niet 
iedereen alles gezegd kan hebben en dus men met de directe omgeving binnen de groep 
verder wil gaan.   
Emy Gideonse, gespreksleidster.  

 
Country dansgroep ‘Go For It’. 
Hierbij een kort jaarverslag van de country groep Go For It op de woensdagavond. 
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o Op woensdagavond wordt tussen 20:00 – 22:15 uur countrydansen gegeven in 
Stervoorde door Margot Reesink (groep Go For It).  
Het dansniveau is gevorderd. 

o In 2012 is een demo gegeven tijdens activiteiten in Stervoorde en is in Februari  2012 
een groot country feest georganiseerd.  

o Gemiddeld is het aantal lessen 40 per jaar en is het aantal deelnemers ca. 18. 
o Gedurende het jaar worden vele country workshops [ ca.: 20] gevolgd om het peil en 

verscheidenheid te garanderen. 
o In 2013 wordt wederom een groot country feest georganiseerd. 
Margot Reesink. 
 
Lees club. 
De lees club komt maandelijks bij elkaar in de bestuurskamer van de VBS op de derde 
vrijdag van de maand. In 2012  hebben wij vier boeken gelezen en besproken: ‘Ernesto’ 
van Marijke Höweler, ‘De Kroongetuige’ van Maarten het Hart, 
‘Mendel’ van Marcel Möring en ‘De Voorlezer’ van Bernard Schlink. 
Kees Hoogzaad. 

 
Diverse activiteiten. 

 Diverse werkgroepen hebben het product van hun creatieve 
inspanningenlaten zien tijdens de welzijnsmarkt (Welzijn 
Rijswijk) en het Strandwalfestival. 

 Op vrijdag 27 april was er weer een vrijwilligersmarkt 
georganiseerd door Welzijn 
Rijswijk en Sport en Spel in de 
Boogaard. Natuurlijk was de 
VBS weer vertegenwoordigd 
door de schilderclub Stervoorde en de country 
dansgroep Magic Boots. Zoals altijd stonden Suze en 
haar man samen weer op te bouwen. Als we niet zulke 
geweldige vrijwilligers hadden dan bestond de VBS niet. 
Aad en Yvonne en mijn persoontje stonden er ook. Tai 

Chi Moy en de country dansgroep ‘Go for It’ hadden zich ook aangemeld om mee te 
doen, maar de beschikbare ruimte bleek jammer genoeg niet geschikt voor hun 
optreden. We hadden gelukkig droog weer, maar we waaiden wel zowat weg op het 
plein. Al met al was het een geslaagde dag, we hebben veel aanloop gehad en dat is 
weer goed voor onze naamsbekendheid. 
Tonny Bekink 

 Aan het Strandwalfestival hebben de 
werkgroepen Country dansgroep 
‘Magic Boots’, Tai Chi Moy, Handige 
Handjes, Dansen, Creatieve 
Ontmoetingsochtenden, Schilderclub 
‘Stervoorde’ en Country dansgroep ‘Go for It’ mee gedaan. 

 Als afsluiting van het jaar werd er op 15 december de jaarlijkse kerstbijeenkomst 
georganiseerd, die zoals altijd in het teken stond van de waardering, die wij hebben 
voor onze vrijwilligers.  
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In het Wijkcentrum Muziekbuurt. 

  

 

 
Algemeen 
Het Wijkcentrum Muziekbuurt is gelegen naast de Marimbahal aan het Waldhoornplein in 
Rijswijk. 
De activiteiten. 
o Maandag middag wordt er door Josje van Swieten computerles gegeven. Hieraan blijkt 

- vooral bij ouderen - veel behoefte te bestaan. Op deze cursus (maximaal 2 personen 
per les) wordt 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. 

o De eerste maandag avond van de maand vergadert Bewonersbelangen Muziekbuurt in 
het Wijkcentrum.  

o De tweede maandag avond vergadert Sociaal Cultureel Werk Muziekbuurt in het 
Wijkcentrum. 

o Op dinsdag ochtend 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 
avonden en gesprekken. Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang. De 
club wordt geleid door Betty Teunissen. 

o Op dinsdag middag wordt er sinds enige tijd (stijl)dansles gegeven door Herman en 
Annika Bloemsaat. Deze dansles is speciaal voor beginners. Er is nog ruimte voor 
extra deelnemers. 

o Op dinsdagavond wordt er geoefend door de multiculturele muziekgroep ‘Dynamics’. 
De leden van deze band hebben verschillende culturele achtergronden, zoals: Antillen, 
Indonesië en Australië. 

o Woensdag ochtend wordt er van het wijkcentrum gebruik gemaakt door het 
Activiteitencomité Muziekbuurt onder leiding van Paula Heidema. Zij komen hier 
eenmaal in de twee weken bij elkaar. 

o Op woensdag middag is er een activiteit: 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 Joke Ruiter.  

o Op woensdag avond 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 Betty en Joke. 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.  
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o Op donderdag middag wordt het wijkcentrum gebruikt door schilderclub ‘de 
Waldhoorn’. Onder deskundige begeleiding van Ans Goudkuil en Mary Holstein kan 
men hier zijn artistieke ei kwijt met verf en penseel op linnen. 

o 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, 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 5 daagse 
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. 

o Vrijdag morgen is er computerles. Ook op deze ochtend wordt de les gegeven door 
Josje van Swieten 

o Vrijdagmiddag wordt een het wijkcentrum Tai Chi les gegeven voor beginners. Twee 
maal 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. 

o Op vrijdag avond 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 van Swieten. 

o Zaterdag middag wordt er geoefend door de 
muziekgroep ‘T.C.B.’. 

o Elke laatste zaterdag avond 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. Betty en Marga 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. 

o Op zondag middag 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 oudere 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. 

o Zondag avond 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 
uit de jaren 60 te spelen. Regelmatig wordt door deze groep opgetreden op de zondag 
middag. 

o De werkgroepen Country , Tai Chi, Handige Handjes en Dansen hebben in september 
een bijdrage geleverd aan het Strandwalfestival. 

o De band Rockin’4 heeft afwisselend met The Swinging 
Oldtimers tijdens het Koninginnenachbal in Stervoorde 
opgetreden. 

Afgelopen december was er in het Wijkcentrum 
Muziekbuurt weer een zeer goed bezochte 
kerstbijeenkomst waar de bezoekers genoten van een 
hapje en een drankje en met de voetjes van de vloer 
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konden op de muziek die verzorgd werd door een muziekgroep uit het wijkcentrum. 
Brede School. In het afgelopen jaar heeft de werkgroep met ondersteuning van het VBS-
bestuur op verschillende manieren meegedacht over de inrichting en functionaliteiten van 
de Brede School Muziekbuurt. 
De werkgroep Sociaal Cultureel Werk wordt geleid door: Theo van Leeuwen (voorzitter). Wim 
Groeneveld (penningmeester & secretaris) en Ton Hendriks (Beheer). 

 
Computerlessen. 
De computerlessen hebben een intiem karakter, omdat er maar twee deelnemers per keer 
zijn. Telkens valt me weer op, hoe zenuwachtig sommige beginners zijn en zich afvragen 
of ze het wel aan kunnen. Ze zijn doodsbang, dat ze iets fout doen. 
Natuurlijk stel ik hen gerust en laat ze plaats nemen. Na een inleidend gesprek waarbij ik 
duidelijk maak, dat ze ook al hebben leren omgaan met de magnetron, de wasautomaat, 
de TV, de mobiele telefoon en ga zo maar door, wordt meestal wel duidelijk, dat het 
minder ingewikkeld is dan zij denken.  
Ook deelnemers, die al wat verder zijn, merken tot hun verbazing, dat ze toch nog een 
hoop kunnen leren, want allerlei handigheidjes krijgen ze meteen voorgeschoteld. 
Het lesmateriaal heb ik onderverdeeld in rubrieken als: internet, email, veiligheid, 
tekstverwerking, bestandsbeheer en de belangrijkste vaardigheid in deze lessen is 
steevast: Selecteren, Kopiëren en Plakken. Die vaardigheid is op alle fronten nodig en die 
komt ook elke les aan bod naast de overige instructies en het aanreiken van bekende 
websites en routeplanners. 
Josje van Swieten. 
 

Country line dance ‘Magic Boots’. 
De club Magic Boots lijndansers is na jaren uitgegroeid tot een hechte gemeenschap van 
mensen, die trouw willen blijven bewegen, of de gezelligheid opzoeken, want thuis zitten 
kan altijd nog en wordt in veel gevallen ook al te vaak gedaan. 
Na een eerste kopje koffie volgt het dansen. De oudste dansen, die nog steeds graag 
gedanst worden, gaan zonder uitleg. Bij de moeilijkere dansen en natuurlijk ook bij de 
nieuwe dansen doe ik deze droog (zonder muziek) voor, totdat ik de indruk heb, dat zij de 
volgorde van de passen in hun hoofd en in de benen hebben. In tegenstelling tot 
stijldansen, waarbij op verschillende muziekstukken wordt gedanst, is het bij het lijndansen 
anders. Er zijn een aantal verschillende stappen mogelijk, die in elke dans in een andere 
volgorde en in een voor die dans vast patroon terugkomen. Het is dus veel lastiger te 
onthouden, want hierbij kun je niet zo makkelijk smokkelen. 
Het voordeel van lijndansen is echter, dat je geen partner nodig hebt. We dansen achter 
en naast elkaar in lijnen, vandaar de naam. Bij elke dans zeg ik trouwens voor welke 
passen gaan komen, zodat het wat eenvoudiger wordt om alles te volgen.   
Na ca. drie kwartier houden we een korte pauze, zodat de fanatieke dansers (en ikzelf) 
even op adem kunnen komen met een drankje en wat gezelligheid, want je merkt wel dat 
je bezig bent geweest.  
Twee keer jaar is er een afscheidsavond: Een voor de zomerstop en een voor de 
feestdagen rond de Kerst. Dan doen we wat extra's voor de dansers, die trouw komen. 
Momenteel ben ik bezig met een stappenboekje, waardoor de nieuwe deelnemers een 
idee krijgen welke bewegingen er bij een bepaalde stap gemaakt worden. 
Uiteindelijk is een vine iets anders dan een rockstep, een shuffle, of een coasterstep en zo 
zijn er nog wel enkele.  
Josje van Swieten. 
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Tai Chi Moy. 
Onze Tai Chi groep, met op donderdagavond de gevorderden les en op vrijdagmiddag de 

beginners les, heeft weer een soepel en ontspannen 
jaar achter de rug. Naast de reguliere lessen, die 
ook in de schoolvakanties gewoon doorgaan, 
hebben we een aantal extra activiteiten ontplooid.  
Zo hebben we in de zomer twee keer Tai Chi op het 
strand gedaan, met uiteraard een lekker drankje na 
afloop. Ook hebben we, net als voorgaande jaren,  
weer een demonstratie gegeven op het 
Strandwalfestival, wat een aantal nieuwe leden heeft 
opgeleverd. Ons ledental bedraagt inmiddels 23 

dames en heren van alle leeftijden. 
Marianne Koot 
 
Een vrijwilligersverhaal. 
Waar zou de VBS zijn zonder vrijwilligers. daarom een kort verhaal geschreven door twee 
´willekeurige vrijwilligers´ over hun vrijwilligerswerk. 
Wij zijn vrijwilligers in het wijkcentrum Muziekbuurt en vinden het best leuk om daar te 
werken. We helpen bij de muziek met het opzetten van de apparatuur op de 
zondagochtenden. We zijn er dan om half elf en zetten dan de tafels en stoelen op z’n 
plaats. Ook andere vrijwilligers helpen hierbij. Degene, die bardienst heeft, zet de koffie 
klaar. En dan de apparatuur, de kabels en microfoons aansluiten, de apparatuur afstellen 
en de boxen klaarzetten. Ook het drumstel met de bekkens moet worden klaargezet; leuk 
werk! Dan gaan we de bar klaar maken en alles bijvullen; dit doen we bijna elke zondag 
samen of met anderen. Het is leuk werk, maar je moet wel opletten. 
Als de muziek om zes uur is afgelopen, dan houd ik, als de beheerder er niet is, nog een 
praatje en bedank ik de muziek en het personeel achter de bar. 
Verder helpen we ook vaak bij de bingo (iedere laatste zaterdag van de maand). 
Zoals jullie kunnen lezen, is het best leuk om vrijwilliger te zijn. Gezellig met mensen 
omgaan en af en toe een praatje maken. We doen dit nu zo’n negen jaar en hopen dit nog 
lang te kunnen doen. 
Albert, Wilma, Betty, Marga, Jan en Jan. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 
 

 

Balans Vereniging Buurtraad Steenvoorde per 31.12.2012

Activa 2011 2012 Passiva 2011 2012

Inventaris 6.841,00       16.191,89     Vermogen 9.852,73       20.156,62     

Voorraden 200,00          -                Egalisatie 31.194,93     31.293,52     

Debiteuren 105,00          4.582,19       Voorzieningen 38.946,81     23.934,13     

Liquide middelen 127.187,86   106.759,77   Crediteuren 51.847,37     51.962,50     

Overlopende posten 1.342,37       -                Transitorische posten 8.543,18       7.730,35       

Saldo Muziekbuurt 4.751,51       2.935,54       

Saldo Stervoorde -9.460,30     -10.478,81    

135.676,23   127.533,85   135.676,23   127.533,85   

-               

Exploitatierekening Vereniging Buurtraad Steenvoorde 2012

werkelijk 2011 begroting 2012 werkelijk 2012

Baten

Bijdrage club activiteiten 28.514,11    26.932,00   23.425,52     

Bijdrage open activiteiten 8.073,84       

Subsidie voorschotten 32.448,00    32.576,00   32.437,00     

open inkomsten 1.125,00     1.650,00       

Bijdrage overhead BO's 2.079,50      2.300,00     2.433,20       

Bijdrage overhead werkgroepen 4.803,42      6.139,37       

Bijdrage stimuleringsfonds 1.200,52      1.843,68       

Rente 577,40         1.500,00     

Totaal baten 69.622,95    64.433,00   76.002,61     

Lasten

Huren 18.341,68    18.500,00   20.328,50     

Stimuleringsfonds 1.030,85       

Onderhoud machines 377,85         317,73          

Kleine aanschaffingen 391,73          

Kamer v Koophandel 26,64           24,08            

Beheerkosten SWR 833,00          

Kosten vrijwilligers 7.068,97      5.000,00     6.226,73       

Afschrijving apparatuur en inventaris 593,26         500,00        1.245,00       

Publiciteit 5.327,89      

Kantoor materiaal 2.050,40      825,00        1.324,75       

Telefoonkosten 340,76         300,00        696,69          

Automatiseringskosten 165,41          

Kosten website 1.000,00     675,00          

Representatiekosten -               125,00        313,44          

Kosten bestuur 4.890,94      1.000,00     2.279,85       

Kosten AVL 150,25         250,00        544,98          

Kosten club activiteiten 23.464,18    18.135,00   19.961,80     

Kosten open activiteiten 2.500,00     8.824,81       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.617,00      7.390,50     7.398,00       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.463,00      4.388,00     4.363,00       

Bewonersorganisatie De Strijp 4.632,00      4.509,50     4.458,00       

Reservering 40 jarig jubileum 5.000,00       

Bank- en rente kosten 142,31         109,10          

Rente kosten en boekingsverschillen -403,88        10,00          -31,03           

Totaal lasten 79.083,25    64.433,00   86.481,42     

Exploitatie saldo 2011 -9.460,30     -              

Te verdeling resultaat 2012 -               -10.478,81    
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Exploitatierekening Muziekbuurt 2012
Baten Werkelijk begroting Werkelijk

2011 2012 2012

Bar inkomsten 17.394,50    18.000,00   18.208,75     

Bijdragen club activiteiten 10.236,50    8.000,00     4.296,10       

Bijdragen open activiteiten 3.917,20       

Subsidie 8.166,00      8.038,00     8.114,00       

open inkomsten 500,00         25,00            

Administratiekosten en rente 37,56           250,00        

Totaal baten 36.334,56    34.288,00   34.561,05     

Lasten

Overheadkosten -               400,00        1.694,53       

Afschrijving apparaten en inventaris -               500,00        1.096,98       

Inkopen bar 10.845,60    15.000,00   12.993,58     

Huren 1.361,34      1.400,00     1.361,34       

Diverse kosten gebouwen 2.392,12      816,79          

Verzekeringspremie 209,64         250,00        215,04          

Onderhoudskosten 95,90           1.000,00     200,70          

Kosten vrijwilligers 2.225,33      1.500,00     3.460,85       

Organisatiekosten activiteiten 2.639,00      

Kosten club activiteiten 6.098,00      7.500,00     631,20          

Kosten open activiteiten 3.272,26       

Kantoorkosten 82,99           1.000,00     195,11          

Telefoonkosten 533,00         532,17          

Kleine aanschaffingen 444,67          

Bewonersorganisatie Muziekbuurt 4.583,00      4.019,00     4.019,00       

Bestuurskosten 410,95         348,11          

Publiciteit 1.000,00     

Kosten en rente bank 106,18         111,33          

Algemene kosten 719,00        193,85          

Totale lasten 31.583,05    34.288,00   31.587,51     

Exploitatiesaldo 4.751,51      -              2.973,54       

Toelichting op de balans 2012, Liquide middelen

Kas Giro Totaal

Algemeen penningmeester 380,85         2.920,49     3.301,34       

ING zakelijke spaarrekening 85.943,86   85.943,86     

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 54,95           478,90        533,85          

Bewonersorganisatie De Strijp 207,50         189,41        396,91          

Bingo 37,00           1.568,11     1.605,11       

Bridge 503,20         935,22        1.438,42       

Bridge, zakelijke spaarrekening 3.000,00     3.000,00       

Countrydansen 1.791,48     1.791,48       

Darts -                

Klaverjas 3,50             3,50              

Muziekgroep 1.092,49     1.092,49       

Ontmoetingsochtenden 343,95         730,20        1.074,15       

OO rente meer rekening 2.487,20     2.487,20       

Schilderclub 255,45         163,93        419,38          

Activiteiten Muziekbuurt -               46,08          46,08            

Bar Muziekbuurt 2.656,20      2.656,20       

Geld onderweg 969,80          

4.442,60      101.347,37 106.759,77    
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Toelichting op de balans 2012

Eigen Vermogen

Saldo per 31-12-2011 9.852,73     

Bij: kastenwand 10.303,89    

10.303,89   

Saldo per 31-12-2012 20.156,62   

Voorziening

Saldo per 31-12-2011 38.946,81   

38.946,81   

Af: exploitatiesaldo 2011 4.708,79      

     Kastenwand 10.303,89    

15.012,68   

Saldo per 31-12-2012 23.934,13   

Egalisatie reserve

Saldo per 31-12-2011 31.194,93   

Bij: Reservering 40 jarig jubileum 5.000,00      

5.000,00     

36.194,93   

Af: info boekje 4.901,41      

4.901,41     

Saldo per 31-12-2012 31.293,52   

Transitorische post

Saldo per 31-12-2011 8.543,18     

Bij: stimuleringsfonds 1.030,85      

1.030,85     

9.574,03     

Af: Saldo dansen zondagmiddag 1.843,68      

1.843,68     

Saldo per 31-12-2012 7.730,35     

Inventaris

Saldo per 31-12-2011 6.841,00     

Aanschaf computers Muziekbuurt 1.388,98      

Aanschaf kastenwand bestuurskamer 10.303,98    

11.692,96   

Afschrijvingen 2012 2.341,98     

Saldo per 31-12-2012 16.191,98   
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Toelichting op de balans 2012

Debiteuren Voorraden

PostNL 105,00          Kantoormateriaal -                

Muziekbands 1.200,00       

Afdrachten werkgroepen 2.411,65       

Gemeente Rijswijk (ABA) 250,00          

Vooruitbetaalde kosten Minolta 298,53          

Vooruitbetaallde prijzen bingo 317,01          

Saldo per 31-12-2012 4.582,19       Saldo per 31-12-2012 -                

Crediteuren

Bewonersorganisaties

Steenvoorde Noord 418,79          

Steenvoorde Zuid 31.740,02     

De Strijp 11.668,40     

Muziekbuurt -522,38         

43.304,83     

Oranjefonds 2.000,00       

Nog te betalen afdrachten 2.377,10       

Welzijn Rijswijk 1.928,00       

Konica 17,63            

Bestenzet 964,60          

Bezorgen wijkkrant 300,00          

Webmaster 562,50          

Secretariaat BO MB 228,54          

Kantoorartikelen 159,40          

Vooruitbetaalde contributie 119,90          

Saldo per 31-12-2012 51.962,50     

Toelichting op de exploitatierekening 2012

Bijdragen en kosten activiteiten

Bijdragen Diverse kosten Bijdragen Diverse kosten

Bingo 4.558,83       3.516,08      3.917,20     3.272,26       

Bridge 6.904,50       5.875,22      

Computerlessen 285,00        516,79          

Country 1.576,32       529,99         669,10        689,65          

Dart 496,75          411,77         

Discussiegroep 229,50          351,85         

Hobbyclub 234,10        157,35          

Klaverjas, middag 286,10        242,98          

Klaverjas, avond 1.471,50       1.492,20      693,05        463,63          

Kledingbeurs 1.525,01       1.475,05      

Muziekgroep 4.888,50       4.144,14      326,50        97,95            

Ontmoetingsochtend 4.200,00       3.753,84      

Schilderclub 3.658,45       3.402,78      455,05        184,67          

Stiijldansen 409,75        405,13          

Tai Chi -                -               937,45        431,15          

sub-totaal 29.509,36     24.952,92    8.213,30     6.461,54       

Open activiteiten

Dansmiddagen 1.990,00       3.833,68      

Strandwal festival

Sub-Totaal 1.990,00       3.833,68      -              -               

31.499,36     28.786,60    8.213,30     6.461,54       

STERVOORDE MUZIEKBUURT
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Overzicht Bewonersorganisatie Muziekbuurt/De Strijp
Muziekbuurt De Strijp

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.057,00       4.458,00     

Oranjefonds 1.400,00       

Activiteiten 3.030,40      456,80          

Overheadkosten 405,70         445,80          

Consumptie vrijwilligers

Onkosten vrijwilligers 2,50             587,01          

Kantoorkosten 223,82         133,84          

Wijkkrant 1.882,00      1.164,90       

Bezorgkosten 300,00         150,00          

Telefoonkosten 120,00         

Website 308,96         133,10          

Vergaderkosten 440,15         239,25          

Bestuurskosten 668,30         441,70          

Reprensentatie 47,20           37,50            

Algemene baten/kosten -1.972,03     668,10          

Totaal 2012 5.457,00       5.457,00      4.458,00     4.458,00       

Overzicht Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord en- Zuid
Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.362,50       7.397,50     

Extra subsidie en sponsering

Overheadkosten 436,25         739,75          

Buitenactiviteiten 2.823,86      

Kantoorkosten 235,76         

Wijkkrant 1.622,40      1.929,20       

Bezorgkosten 100,00         360,00          

Website 127,26         800,00          

Consumptie vrijwilligers

Onkosten vrijwilligers 5,00             23,50            

Bestuurskosten 137,15         50,00            

Vergaderkosten 269,50         464,00          

Reprensentatiekosten 12,50           

Bank en girokosten 87,58           

Algemene kosten 355,24         3.031,05       

Totaal 2012 4.362,50       6.212,50      7.397,50     7.397,50       

Subsidie buitenactiviteiten

Gemeente Rijswijk 250,00          

Rijswijk Wonen 850,00          

Vidomes 500,00          

Oranjefonds 250,00          

Totaal 2012 6.212,50       6.212,50      7.397,50     7.397,50       
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Toelichting op de Exploitatierekening 2012
Subsidie voorschotten

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.362,50       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.397,50       

Bewonersorganisatie De Strijp 4.458,00       

Sociaal Cultureel 16.218,00     

Koninginnenach 1.650,00       

buitenactiviteiten 250,00          

Subtotaal 34.336,00     

Sponsering buitenactiviteiten 1.600,00       

Totaal 35.936,00     

Muziekbuurt, Bewonersorganisatie 4.057,00       

Muziekbuurt, Sociaal Cultureel 4.057,00       

Geschenk Oranjefonds/Postcodeloterij 1.000,00       

Totaal 9.114,00       

Totaal ontvangen subsidie 45.050,00     

Bijlage staat van inventaris 2012

 

Aanschafprijs 

 Afschrijving 

t/m 2011 

 

Afschrijving 

2012 

 Afschrijving 

t/m 2012 

 Boekwaarde 

31-12-2012 

Stervoorde

Dartborden 634,10          607,10         27,00        634,10        -                

Muziek apparatuur 1.758,00       1.002,00      200,00      1.202,00     556,00          

Computer 998,00          573,00         353,00      926,00        72,00            

3 computers 3.318,03       22,03           665,00      687,03        2.631,00       

Kastenwand 10.303,89     -               -            -              10.303,89     

17.012,02     2.204,13      1.245,00   3.449,13     13.562,89     

Muziekbuurt

Correctie vorige jaren -4.201,22      -3.999,22     -202,00     -4.201,22    -                

Stoelen 856,80          656,80         172,00      828,80        28,00            

Computer, Acer 720,00          598,00         122,00      720,00        -                

Dynabyte, CQ7 1.053,12       659,12         211,00      870,12        183,00          

Koelkast 912,61          438,61         183,00      621,61        291,00          

Televisie 604,00          247,00         121,00      368,00        236,00          

Tafels 1.557,71       565,71         312,00      877,71        680,00          

2 computers 1.059,98       -               141,98      141,98        918,00          

Software pakketten 329,00          -               36,00        36,00          293,00          

2.892,00       -833,98        1.096,98   263,00        2.629,00       

19.904,02     1.370,15      2.341,98   3.712,13     16.191,89     
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Toelichting bij het financieel overzicht 2012

Het boekjaar is afgesloten met een negatief reslutaat van € 7.543,27, gesplist in:

1. € 10.478,81 negatief voor de wijken van Steenvoorde, hierin is begrepen een voorzening voor het 40 jarig jubileum van € 5.000

2. € 2.935,54 voor de Muziekbuurt

sub 1.a. Het negatief resultaat van Stervoorde wordt o.a. veroorzaakt door de hierboven genoemde reservering voor het 40 jarig

              jublieum.

sub 1.b. Het tweede grote verschil, is een behoorlijke stijging van de kosten voor het organiseren van activiteiten.

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 zowel Stervoorde als de Muziekbuurt.

Het stimuleringfonds werd verhoogd met 5% van de contributies, hierop werd in mindering gebracht het negatieve saldo

van de open activiteiten. De bedragen waren resp € 1.030,85 en € 1.843,68.

De post voorzieningen is opgebouwd uit de resultaten over de periode 1974 tot en met 2011. 

Op de post voorzieningen  zijn de kosten van de geplaatste kastenwand in de bestuurskamer in mindering gebracht.

De totale kosten bedroegen € 10.303,89 en zijn in 2012 betaald. Deze investering komt ten laste van het positief resultaat over

de jaren 2009 en 2010. Dit is uitgevoerd met instemming van de Gemeente Rijswijk.

Op de post voorzieningen is, vooruitlopend op de beslissing van de Gemeente Rijswijk het negatieve reslutaat over 2011 afgeboekt.

De egalisatie reserve is in het verleden gecreërd om kosten, die over verschillende jaren verspreid dienen te worden.

Aan de egalisatie rekening is een bedrag toegevoegd van € 5.000 ten behoeve van het 40 jarig jubileum in 2014. Ook in 2013 zal

hetzelfde bedrag ad € 5.000 worden toegevoegd.

Van de egalisatie reserve zijn  ook de kosten van het info-info boekje in mindering gebracht. De kosten hiervan waren € 4.901.

Bij de Muziekbuurt werden de opbrengsten en de kosten van de bar apart vermeld om zo een beter inzicht te verschaffen.
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Begroting 2014

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2014

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 33.700,00     Overhead kosten 9.650,00       

Bijdrage activiteiten 31.000,00     Kosten activiteiten 29.000,00     

Rente 250,00          Huren 20.000,00     

Bijdrage open activiteiten 1.650,00       Kosten open activiteiten 2.500,00       

10% Bewonersorganisatie 2.110,00       Kosten Bewonersorganisatie 16.850,00     

25% Sociaal Cultureel 8.175,00       Begrotingstekort -1.115,00      

76.885,00     76.885,00     

Specificatie overheadkosten

Afschrijvingen 1.250,00       

Vrijwilligerskosten 5.000,00       

Kantoorkosten 1.200,00       

Telefoonkosten 300,00          

Bestuurskosten 750,00          

Representatiekosten 100,00          

Kosten AVL 250,00          

Kosten website 750,00          

Algemene kosten 50,00            

9.650,00       

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2014
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.700,00       7.600,00     

Sponsoring 1.500,00       

Activiteiten 2.800,00      1.210,00       

Overheadkosten 470,00         760,00          

Onkosten vrijwilligers 200,00         500,00          

Kantoormateriaal 250,00         300,00          

Publiciteit 1.600,00      3.000,00       

Bezorgen wijkkrant e.d. 150,00         350,00          

Telefoonkosten 25,00           50,00            

Portokosten 25,00           50,00            

Website 125,00         450,00          

Representatiekosten 80,00           100,00          

Bestuursvergaderingen 125,00         200,00          

Bewonersvergaderingen 275,00         450,00          

Bank- griokosten 75,00           150,00          

Algemene kosten 30,00            

6.200,00       6.200,00      7.600,00     7.600,00        
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Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2014
Bewonersorganisatie De Strijp Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.550,00       4.250,00     

Oranjefonds 1.250,00     

Activiteiten 500,00         1.500,00       

Overheadkosten 455,00         425,00          

Onkosten vrijwilligers 345,00         350,00          

Kantoormateriaal 200,00         155,00          

Publiciteit 1.400,00      2.000,00       

Bezorgen wijkkrant e.d. 200,00         300,00          

Telefoonkosten 100,00         125,00          

Portokosten 50,00           45,00            

Website 200,00         200,00          

Representatiekosten 100,00         100,00          

Bestuursvergaderingen 300,00         100,00          

Bewonersvergaderingen 600,00         200,00          

Bank- griokosten 100,00         

Algemene kosten

4.550,00       4.550,00      5.500,00     5.500,00       

Sociaal Cultureel  Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.250,00       Overheadkosten 425,00          

Bijdrage activiteiten 8.200,00       Kosten activiteiten 5.570,00       

Bar 18.200,00     Bar 14.500,00     

Rente 50,00            Huren 1.400,00       

Afschrijvingen 1.000,00       

Onderhoudskosten 1.250,00       

Verzekeringen 250,00          

Kosten vrijwilligers 1.500,00       

Opleiding en onkosten vrijwilligers 1.900,00       

Kantoor kosten 200,00          

Telefoonkosten 505,00          

Bestuurskosten 1.000,00       

Publiciteit 1.200,00       

30.700,00     30.700,00     
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VBS-WERKPLAN 2014 

 
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, een 
nieuw activiteitenboekje, 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.   
Het wijkprogramma Steenvoorde Zuid is in uitvoer. Er zijn afspraken gemaakt met Welzijn 
Rijswijk over de rol en inbreng van de verschillende partners. De beleidsnotitie 
‘Bevorderen van de bewonersparticipatie, Rijswijkse bewoners doen mee’ wordt in 2014 
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 vooral voor 
kwetsbare 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 2014 
zichtbaar worden, zowel bij de activiteiten in wijkcentrum Stervoorde, als bij de activiteiten 
in het buurtcentrum / de brede school in de Muziekbuurt. 
 
In 2014 bestaat de Vereniging Buurtraad Steenvoorde 40 jaar. Hier zal op gepaste wijze 
aandacht aan worden geschonken. 


