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Notulen van de vergadering met het Algemeen Bestuur d.d. 9 maart 2011 
 

Aanwezig zijn de volgende leden:  
 
Nel Bloemen, Klaverjassen; Nel Breedijk, O&O; Ton Hendriks, Sociaal Cultureel            
Muziekbuurt; Frans Kalse, BSN; Suze Kromhout van der Meer, Schilderclub; Loekie van der 
Leijde, O&O; Wim Nijhuis, Darten; Yvonne Sloet tot Everlo, Bridge-maandagavond; Grard van 
der Smeede, Sociaal Cultureel Muziekbuurt; P.C. Stam, Darten; Chris Verhagen, BSN; Jan 
Vleghert, bestuur V.B.S.; Jeanne van der Vlis, Discussiegroep. Ineke van Vliet, voorzitter V.B.S. 
 
Afwezig met bericht van verhindering:

1. 

  
 
Tonny Bekink, bestuur VBS; Cees van Delft, bestuur VBS; Bert Disser, bewonersorgansatie 
Muziekbuurt; Theo van Leeuwen, Sociaal Cultureel Muziekbuurt; Jan Leidelmeijer, Country-line 
Dance; Elly van der Meer, Bridge; Petra Mosterd, Kledingbeurs;  Rico van der Stap, 
bewonersorganisatie de Strijp; Elly Swinkels, bewonersorganisatie de Strijp; Theo Warnink, 
bewonersorganisatie Muziebuurt;  
 

  
 Ineke opent om 19.40 uur de vergadering ,heet allen welkom en licht het belang van deze 
vergadering toe. 
Zij deelde mee dat de onder 2 genoemde leden bericht van verhindering hebben gegeven en dat 
de heer Huib van de Wal later deze avond zal komen. 
Voorts deelt zij mede dat mevrouw Helmi Verhoeven heeft laten weten,dat zij met onmiddellijke 
ingang haar werkzaamheden voor de Tai Chi groep beëindigt. 
Ineke zal de leden van deze groep wijzen op een alternatief in de Marimbahal. 
Vervolgens stemmen de aanwezigen in met de conceptagenda van deze vergadering. 
 

Opening: 

2. 
 

 Ingekomen stukken 
 Op 21 december j.l. heeft de gemeente ons laten weten dat onze subsidie voor 2011 definitief is 
vastgesteld op € 6.414,-. 
Eveneens heeft ze per die datum ons laten weten haast te maken met het aanvragen van een 
exploitatievergunning voor onze ruimte in de Marimbahal. Zie ook agendapunt 4 van deze 
vergadering. 
Verzonden stukken:geen.  
 

Ontvangen en verzonden stukken: 

3. 
 
       Pagina 1 en 2: tekstueel en inhoudelijk akkoord. Pagina 3: Het voorstel van Miriam  
       Bryson  komt pas dit voorjaar, nadat de nota accommodatiebeleid van de gemeente is  
       vastgesteld, in behandeling. 
       17 Februari j .l. heeft het DB een gesprek gehad met belanghebbenden over dit onderwerp 
       Dit staat op de agenda. 
       Pagina 4: tekstueel en inhoudelijk akkoord, waarmee de notulen zijn vastgesteld. 
        
 
 
 

Verslag van de vergadering van 15 november 2010 : 

4. 
 

Concept- Bestuursreglement’’Alcohol in Wijkcentrum Muziekbuurt’’. 
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      Ineke neemt dit per pagina door: Ton Hendriks meldt dat de gemeente Rijswijk het bewijs   
      van goed gedrag heeft afgegeven. Dit is inmiddels naar Den Haag gestuurd. Verdere  
      behandeling neemt 2 tot 3 weken in beslag. 
      Vergadering gaat voltallig akkoord met dit concept. 
        
       Huisregels Wijkcentrum Muziekbuurt: vergadering gaat ook hiermee akkoord. 
 
       De concept-teksten zijn dus per heden definitieve teksten geworden. 
        
       

5. Jaarverslag + jaarrekening 2010 en werkplan 2012
 
 

       Ineke benadrukt het belang van een doortimmerd jaarverslag, omdat de gemeente dit   
       gebruikt als leidraad   bij het vaststellen van de subsidies in 2012. 
 
      Het jaarverslag wordt akkoord bevonden. 
 

Jaarrekening: vereist hier en daar uitleg ,welke door Ineke wordt gegeven. Op pagina 2a  van de 
exploitatierekening Muziekbuurt staan 2 posten vermeld,waarover Ton Hendriks  om een 
toelichting vraagt. Deze betreffen een bedrag van € 400,- aan overheidskosten en een bedrag 
van  € 5.415,12 aan kosten activiteiten. Ineke verklaart deze getallen en benadrukt eens te meer 
de behoefte aan een goede penningmeester voor de Muziekbuurt. 
 
Deze jaarrekening wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.   
  
Begroting 2012: 
Op deze begroting is een post huren opgenomen ter waarde van  €  18.500,- Deze post is 
bedoeld in het kader van de komende onderhandelingen over de te betalen huur. Dit is een 
momentopname en een begroting, dus geen rekening. Kanttekening namens Muziekbuurt bij de 
begroting voor 2012: De inkomsten van de bar zijn geschat op € 300,-  Als de horecavergunning 
voor de ruimte in de Muziekbuurt niet wordt verleend, vallen die inkomsten onmiddellijk weg.  
 
De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
  
Werkplan 2012: 
Alle leden gaan ermee akkoord. 
 
 

. 

6. 
 
      De door notaris Voskamp in concept voorgestelde statutenwijziging van de Vereniging  
      Buurtraad Steenvoorde [VBS] wordt door Ineke toegelicht. 
       
      Pagina 4: Nieuw is dat er ereleden kunnen worden benoemd. 
      Pagina 6: Contributies:De notaris benadrukt het belang van de vermelding van deze    
      contributies, omdat onze leden een deelnemersbijdrage betalen. 
 
 
      Pagina 10:Nieuw is dat er handtekeningen gevraagd worden van de voorzitter en de  
      secretaris onder de notulen van de vergaderingen, die ze hebben uitgeschreven. 
 
      Yvonne vraagt:”Plaatsen jullie een advertentie in de krant met een oproepvoor de ALV?” 
       Dit wordt niet gedaan, want wij gaan statuten wijzigingen. Wel maken we een   

Statuten . 
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       informatiepakket voor de deelnemers. 
 
       De vergadering gaat akkoord met de door de notaris voorgestelde statutenwijziging. 
 
 
       Reglement werkwijze gecombineerde vergadering VBS:  
 
       Pagina 2 : Artikel 3.4:werkgroep Creatieve Ochtenden: het organiseren van wekelijkse     
       bijeenkomsten, zoals dit achter taak staat weergegeven,moet veranderd worden in 3   
       bijeenkomsten per maand. 
 
       Het voorgestelde reglement wordt door de deelnemers aanvaard. 
 
      7.  Ledenlijsten: 
  
      Jan Vleghert geeft een toelichting op de tot heden ontvangen opgaven. Afgezien van de  
      vele onvolledige of onduidelijk ingevulde lijsten is het ook nog zo dat niet alle informatie    
      tijdig is ingeleverd. Wat jammer is dat op een aantal lijsten totaal geen e-mailadressen zijn   
      vermeld. Dit zou gebeurd zijn om redenen van privacy. Jan benadrukt dat wij in de naaste   
      toekomst zo veel als mogelijk is, per e-mail met onze leden willen communiceren. In dat  
      opzicht ziet hij geen verschil tussen het gebruiken van het privéadres per brief of   
      toezending per e-mail naar een elektronisch adres. De vraag blijft derhalve gehandhaafd   
      om deze adressen alsnog op te nemen op de ledenlijsten.  
 
      8.  

9. 

Informatieboekje “Activiteiten van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde”: 
 
Een kleine 10.000 exemplaren zijn inmiddels huis-aan-huis bezorgd binnen ons 
verzorgingsgebied. De introductie is succesvol verlopen, oogst veel lof en heeft al een  aantal 
nieuwe leden opgeleverd. 
 

 
Door gebrek aan ondersteunende middelen en mankracht was het dit jaar voor ons bestuur niet 
haalbaar om een aantrekkelijk programma voor deze dag te maken. Wel organiseren wij op de 
avond van 29 april een Koninginnebal. Bij de gemeente is oor het organiseren subsidie 
aangevraagd. Bij verstrekking daarvan wordt de toegang tot dit feest gratis. 
 
10.  

Koninginnedag: 

Huur ruimten in Stervoorde/verhoging deelnemersbijdragen: 
            
      Op 17 februari jl. is er een “Benen op tafel”  overleg geweest. Probleemstelling  : de  
      huurprijs van zalen in Stervoorde zal in de naaste toekomst aanmerkelijk worden  
     verhoogd. Het totaal aan huur voor rekening van de VBS  kan oplopen tot mogelijk  
     € 60.000,- per jaar. Om deze reden zal het bestuur tijdens de aanstaande AVL de    
     leden voorstellen om de bijdrage te verhogen van € 5,45 naar € 7,-.per maand, of  naar 
     € 1,75 per keer. 
     Van deze € 7,- gaat in de naaste toekomst ongeveer de helft naar een nieuw huurniveau,om   
     uiteindelijk dezelfde activiteiten te kunnen blijven doen. 
 
    Nel Breedijk [O&O] en Yvonne Sloet tot Everlo [Bridge op maandag] geven aan dat hun   
    achterban moeite heeft met deze prijsverhoging. Beiden vrezen dat dit zal leiden tot leden-      
   verlies.  
 
 
   Welzijn Rijswijk zal het seizoen afronden, conform de oude afspraken. Na de zomer   
   ontvangt W.R. geen toelagen meer voor het organiseren van laagdrempelige activiteiten. De   
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   nieuwe contributies zullen kostendekkend moeten zijn.  
 
   Volgende week komt het accommodatiebeleid van de gemeente naar buiten. Het is   
   afwachten wat daarvan de inhoud en de gevolgen zullen zijn.  
 
   NB: Wanneer er leden in financiële problemen verkeren, kan het aanvragen van een    
   “Ooievaarspas” wellicht  een oplossing bieden.  
    
  11  Wijkcentrum Muziekbuurt: 
 
  Ineke geeft informatie over het belang van het hebben van een horecavergunning, welke   
  geldig is voor onze ruimte in de Marimbahal.  
  
  Zij maakt melding van de bijeenkomst in “de Melodie”. Vanaf 2013 is het de bedoeling dat   
  er activiteiten vanuit onze organisatie in de Muziekbuurt worden ingepast in de opzet van            
  een “Bredeschool” en welke rol de VBS daarin wordt toebedeeld. In onze volgende   
  vergadering is daarover wellicht meer bekend.  
 
  12.  W.v.t.t.k.: 
 
  Ineke deelt mee dat de volgende AB vergadering  voor 12 mei 2011 gepland staat. Het zou   
  fijn zijn als er per werkgroep 2 vertegenwoordigers aanwezig zijn.  
 
  De stukken die in deze vergadering besproken zijn, worden aan de orde gesteld op de AVL     
  van 12 april a.s. Dan moeten er ,volgens de huidige statuten,tenminste 200 mensen aanwezig   
  zijn. Die kans is klein. Een volgende AVL staat in dat geval gepland voor donderdag 21  
  april, 19.30 uur. In die vergadering moet tweederde deel van de dan aanwezige leden  
  akkoord gaan met de voorstellen. Zo ja, dan zijn deze aangenomen. 
 
 
  13.  Rondvraag:    Geen. 
 
  14.  Sluiting:  
 
  Ineke bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.55  uur de vergadering. 
 
 
 
 
Rijswijk,  14 maart 2011, 
 
Jan Vleghert, notulist. 
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