
 

 

 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Dinsdag, 20 januari 2016, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ), Paul Kuijpers, Jan 
Leidelmeyer (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Emy Gideonse, Henny Disser 
(Discussiegroep), Nel Bloemen, Ton Rademaker (Klaverjassen), Jos Reneman (Schilderclub), Tonny en 
Aad Bekink, Coby van Wieringen (Zondagmiddagdansen), Jacob Schot (BODS), John Moeleker, Ron 
Fitz, Marjolijn Peters (BSN), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Ruud Schipper, Herman Bloemsaat, 
Josje van Swieten (SCMB); tevens aanwezig: Wicher Heemskerk 
 
Afwezige leden met kennisgeving: Coby Lieshout (Bridge), Cees en Marjan van Delft, George Koers 
(The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Elio Lo Conte (Computerles  op maat), Trix Alexander 
(BOSZ) 

 

1. Opening 
 
Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19:30 uur en vraagt iedereen de 
presentielijst te tekenen. In verband met agendapunten 3 en 4 is Wicher Heemskerk van 
Administratiekantoor Heemskerk aanwezig. Bij de mededelingen zijn er 6 berichten van 
verhindering. Mogelijk is er 1 iemand verlaat aanwezig. 
 

2. Bestuursverkiezing 
 
Punt 2a, het aftreden van Robert van Dorst moet officieel besloten worden in de ALV. 
De voorzitter haalt aan dat het bestuur momenteel nog steeds bestaat uit 2 personen, dit is niet 
voldoende omdat er nogal wat verwacht wordt van de bestuursleden. 
 
Karel van Hoorn komt om 19:34 binnen en is aanvankelijk niet van plan de vergadering te 
verlaten omdat hij van mening is lid te zijn van de VBS omdat hij betaalt voor de openbare 
activiteit waar hij aan deelneemt. Maar aangezien hij niet op de ledenlijst staat verzoekt de 
voorzitter hem tot 2 maal toe vriendelijke de zaal te verlaten. Omdat Karel dat nog steeds 
weigert is de voorzitter genoodzaakt de vergadering kort te schorsen. Karel verlaat de zaal. 
 
Punt 2b. De huidige bestuursleden Onno Boks en Ineke van Vliet kunnen en willen niet op de 
huidige manier doorgaan, temeer vanwege de werkdruk maar ook omdat in de statuten vermeld 
staat dat het bestuur uit minimaal 3 personen moet bestaan. Een niet voltallig bestuur blijft wel 
bestuursbevoegd. Het bestuur kan op deze manier niet doorgaan tenzij er tijdens de vergadering 
een secretaris en penningmeester opstaan, die bereid zijn flink veel tijd te willen steken in hun 
functie. De ALV moet vanavond besluiten hoe nu verder te gaan. Het bestuur is alleen nog maar 
bezig met de dagelijkse rompslomp en administratie. 
 
Aad Bekink maakt de opmerking dat hij mail van Ineke, over het feit dat de stekker uit de VBS 
moet wanneer er geen secretaris en penningmeester gevonden worden, interpreteert als 
“afschrikwekkend”, omdat de rol van penningmeester een fulltime job zou zijn. 
 
Vanuit de zaal komen geen vingers, er melden zich geen penningmeester en geen secretaris. 



John Moeleker merkt op dat het bestuur gewoon moet opstappen. Zo verder gaan, kan niet. De 
voorzitter vraagt of er mandaat is om dit bestuur te laten bestaan gedurende deze tijdelijke 
situatie, zodat alle activiteiten doorgang kunnen hebben. De meerderheid van de aanwezigen 
gaat hiermee akkoord. 
 
De voorzitter geeft aan, dat een koepelorganisatie als de VBS een organisatievorm is uit het 
verleden.  Momenteel worden vanuit de gemeente bewonersinitiatieven gepropageerd. De 
manier waarop de VBS nu functioneert, is niet meer werkbaar. Het bestuur hoopt dat de mensen 
inzien dat het anders moet. De voorzitter heeft de werkgroepen bijvoorbeeld tot 2x toe gevraagd 
om een financieel jaarverslag en een bijdrage te leveren voor het 2015 overzicht. De VBS moet 
anders georganiseerd worden, de voorzitter constateert dat de organisatiestructuur van de VBS 
na 42 jaar niet meer van deze tijd is. 
 
Vanuit de gemeente is het bestuur geadviseerd om een gesprek aan te gaan over een nieuwe 
vorm van werken. Ruud vraagt met wie gaat het bestuur praten, de voorzitter geeft aan, dat er 
de volgende dag gesproken gaat worden met het wijkmanagement. 
 
De gemeente geeft een dermate hoge subsidie aan de VBS, hier moet wat tegenover staan. 
Met z’n allen moet er nagedacht worden hoe nu verder. De voorzitter zegt, dat het wellicht beter 
is om de VBS op te splitsen in kleinere eenheden waarbij een goede begeleiding moet komen in 
de transitie daar naar toe.                                                                              

 

3.  Boekenonderzoek en  
4. Aanstellen administratiekantoor. 

         
De voorzitter stelt voor deze agendapunten gecombineerd te behandelen. Zij stelt Wicher    

        Heemskerk van Administratie- en Advieskantoor Heemskerk voor, en benoemt de noodzaak voor  
        zijn aanwezigheid. De gemeente eist van de VBS dat de administratie op orde is en dat de  
        verantwoording over het voorgaande jaar voor 1 mei ingediend behoort te zijn. Wicher is bereid  
        gevonden om te helpen met het aanleveren van de stukken en het bijhouden van de financiële  
        administratie. 

Wicher stelt zich voor: wat zijn de mogelijkheden en legt de reeds ingediende offerte uit. 
Het bestuur adviseert de ALV dringend om in te gaan op de diensten van Wicher. Gaat de ALV 
niet akkoord dan kan de VBS niet aan zijn verplichtingen voldoen. 
 
De ALV stemt met meerderheid in (1 onthouding van stem) met de werkzaamheden voor 2015. 
 
Deze werkzaamheden houden in (alle bedragen zijn inclusief btw) : 
 
Vooronderzoek         € 302,50 
Controleren en bespreken van de ingediende sub administraties   € 847,-- 
Invoeren van gegevens in het boekhoudprogramma    € 1.210,-- 
Opstellen jaarrekening 2015       € 726,-- 
Indienen jaarrekening bij de belastingdienst     € 302,50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Begrote kosten         € 3.388,-- 
 
Hierbij wordt een voorbehoud voor extra kosten gemaakt die ontstaan als er zaken naar voren 
komen die niet voorzien konden zijn als er geen deugdelijke overdracht heeft plaatsgevonden. 
 



[Herman Bloemsaat verlaat de vergadering met de mededeling dat Wicher hem kan bellen voor 
informatie] 
 
De ALV stemt met meerderheid in (1 tegenstem, Ruud Schipper) met de werkzaamheden voor 
2016. 
 
De kosten voor het optreden als penningmeester voor het jaar 2016 zijn begroot op ca. € 3.000,- 
(incl. BTW). 
 
Jacob Schot vraagt zich af wie dit gaat dit betalen. Het bestuur legt uit dat dit pro rato door 
iedereen gedragen zal gaan worden. 
 
Boekenonderzoek 2013 & 2014. John Moeleker: tijdens de vorige ALV is besloten een 
boekenonderzoek te doen. Tijdens een volgende vergadering is besloten dat niet te doen. Dit is 
juridisch niet correct. Dit onderzoek zou door een accountant gedaan moeten worden en er dient 
dus een aangesteld te worden. Jacob Schot is tegen een onderzoek, 2013 en 2014 zijn immers 
afgesloten. John merkt op: het boekenonderzoek is bedoeld om het huidige bestuur vrij te 
pleiten en niet om uit te zoeken of de beschuldigingen waar zijn. Voorts merkt John op dat de 
beschuldigingen voort gekomen zijn uit rancune en niet concreet zijn. 
 
De kosten voor het controleren van de boekhouding over 2013 en 2014 zijn begroot op € 1.210,- 
(incl. BTW). Deze werkzaamheden kunnen, gelet op capaciteit, vanaf de maand mei in de 
planning opgenomen worden. 
 
Joke Eijkelhof: laat diegene die de beschuldigen uit maar eens opstaan. Joke voert een 
emotioneel pleidooi over de status van de ingeleverde stukken voor 2015 (nog lang niet iedereen 
heeft ingeleverd). 
Theo van Leeuwen: zijn er concrete beschuldigingen? 
 
De voorzitter merkt op dat het voor de VBS beter is als we een dikke vette streep onder de 
beschuldigingen kunnen zetten, zodat de VBS verder kan. 
John geeft aan dat er verdenkingen zijn waarbij een groot bedrag genoemd is, en zegt nogmaals, 
neem de beschuldigingen weg door de boeken te laten controleren. Het bestuur merkt op dat 
dergelijke bedragen gerelateerd zijn aan verschuivingen naar de algemene reserves van de VBS. 
 
Nel Bloemen doet verslag van haar ervaringen als lid van de kascommissie. Er was 100% 
vertrouwen in Herman. 
Ruud Schipper: er was bestuurscrisis en er wordt een discussie gevoerd die nergens op slaat. 
Toen is de ALV akkoord gegaan met de boekencontrole. We moeten schoon schip maken, dit 
moet uit de lucht. 
 
Stemming: registeraccountant voor de boekencontrole van +/- € 5.000? ALV is unaniem tegen. 
Optie 2: boekencontrole a € 1.210. De meerderheid (4 tegen, 2 onthoudingen) is voor. 
Tonny Bekink zegt, ik stem voor puur en alleen om de verdenkingen weg te kunnen laten nemen. 
 
De voorzitter vraagt om tijdens de pauze naar Wicher te komen voor het maken van afspraken, 
en vraagt om de missende administraties met spoed op orde te brengen en in te leveren. 
 
De voorzitter schorst om 21:00 uur de vergadering voor een pauze en om Wicher de afspraken te 
laten maken.                                                                                                 

        



 
 
                                                    

5. W.v.t.t.k.       
 
Jacob Schot: in de Strijp is 28 januari de opening van de nieuwe AED. 
Joke Eijkelhof: Ontmoetingsochtenden:  als deze verwateren zou Joke dat verschrikkelijk vinden. 
 

6. Rondvraag en sluiting 
 
Onno wijst iedereen er op dat de V&D cadeaubonnen verzilverd kunnen worden bij een webshop 
genaamd 4Launch.nl 
Ineke: Resto van Harte heeft zijn intrede gedaan in Rijswijk. Er is een popup restaurant geweest 
in het gemeentehuis Rijswijk, en op Valentijnavond zal er een zijn in Stervoorde. Deze is 14 
februari vanaf 16:30 uur, het diner is tussen 17 en 19 uur. 
Jos: bijeenkomst Stadsvisie 2030 – vervolg hierop is dinsdag 26 januari vanaf 16:30 uur in 
Stervoorde. Zij raadt iedereen aan te komen. 
 
De voorzitter vraagt of het idee is om bij elkaar te komen tijdens een zogenoemd benen-op-tafel 
overleg om met z’n allen vrijblijvend te praten over de veranderingen bij de VBS. Wat vinden 
jullie, en stelt voor op woensdag 24 februari ’s-avonds dit te doen. De voorzitter zal hierover een 
mail sturen naar iedereen. (NB: De datum is gewijzigd: het overleg is - op verzoek van de 
wijkmanagers - verplaatst naar dinsdag 16 februari) 
       

       De voorzitter legt uit hoe de gemeente de toekomst ziet en welke veranderingen op stapel staan  
       vanuit de gemeente. Er zal meer wijk georiënteerd gewerkt worden. 

 
Als nabrander : De VBS is in hervorming ! 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur en bedankt alle leden. 

 


