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Verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Woensdag, 25 mei 2016, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
 

 Aanwezig:  Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ), Elly van der Meer, 
(Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Wim 
Nijhuis (Darten), Petra Mosterd (Kinderkledingbeurs), Nel Bloemen (Klaverjassen), Jos 
Reneman, Jules Seelig (Schilderclub), Marjan van Delft (Swinging Oldtimers/Meet & Greet), 
Jacob Schot (BODS), Paul Oostveen, Carla Jungschläger (BOSZ), Theo van Leeuwen (SCMB) 
Tevens aanwezig:  Wicher Heemskerk 
 
Afwezige leden met kennisgeving:  Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Jan Leidelmeyer 
(Country “Go for it”), Patrice Postuma (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Trix 
Alexander (BOSZ), Ron Fitz (BSN), Ton Hendriks, Ruud Schipper, Betty Theunissen, Herman 
Bloemsaat, Rob Swärtz (SCMB) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19:38 uur, heet iedereen welkom en 
vraagt iedereen de presentielijst te tekenen. Deze vergadering was gepland voor april 
maar is een maand opgeschoven omdat er extra tijd nodig was om de jaarstukken aan te 
leveren. De VBS heeft van de gemeente uitstel gekregen tot 1 juni. 
 
Bloemetje Petra Mosterd. Het bestuur vindt het spijtig dat Petra Mosterd na 17 jaar niet 
meer de kartrekker is van de Kinderkledingbeurs, Petra heeft het stokje overgedragen. 
Mede dankzij het feit dat Petra een fenomeen is binnen de gemeente Rijswijk heeft ze de 
VBS vaak positief in het nieuws gezet. Het bestuur is van mening dat het bloemetje voor 
Petra dan ook dik verdiend is. 
 
Er zijn 10 berichten van verhindering. 
 
Het verslag van de gecombineerde vergadering van 21 april is ter kennisneming 
toegestuurd. Veel van wat toen is besproken zal nu ook besproken gaan worden. 
 
Er zijn een aantal verzonden en ontvangen stukken. 
 

a. De VBS heeft het verzoek ingediend om nogmaals met de directrice van 
Welzijn Rijswijk te praten over de brief die de VBS heeft ontvangen over het 
aantal activiteiten binnen de lumpsum. De VBS wil dat als er een activiteit 
wordt beëindigd de hoogte van de lumpsum evenredig naar beneden wordt 
bijgesteld. De directrice van Welzijn Rijswijk vond het niet nodig om in 
gesprek te gaan en handhaaft de huidige lumpsum regeling met hetzelfde 
bedrag. 
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b. Van Cecile van Toledo heeft de VBS een brief ontvangen over de Stadsvisie 
2030. De bewonersorganisaties hebben deze brief rechtstreeks gehad, de 
sociaal culturele groepen niet. Deze zijn via de VBS geïnformeerd. 

c. Joke heeft dinsdag 24 mei een mail gestuurd naar alle leden over het 
aanpassen van het activiteitenboekje en/of de flyer. Het bestuur heeft 
besloten om een nieuw activiteitenboekje voor 2016/2017 uit te gaan geven; 
er is gevraagd aan de mensen om nieuw materiaal en/of nieuwe foto’s aan te 
leveren. Het streven is om het nieuwe boekje eind augustus in de wijken te 
gaan verspreiden.  

 

2. Verslag van de ALV-vergaderingen, gehouden op 23 april 2015, 13 oktober 2015 
en 20 januari 2016 

 

De voorzitter meldt dat de verslagen van 3 algemene ledenvergaderingen behandeld 
worden: 23 april 2015, 13 oktober 2015 en 20 januari 2016. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2015. 
Op een kleine tekstfout op pagina 1 (donderdagdag in plaats van donderdag) zijn deze 
notulen gewijzigd vastgesteld. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 13 oktober 2015. 
Deze notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 
Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 20 januari 2016. 
Deze notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen Jaarverslag 2015 
 

a. Jaarverslag algemeen 
De voorzitter bespreekt, af en toe inhoudelijk ingaand op bepaalde werkgroepen, 
alle pagina’s van het jaarverslag. Dit jaarverslag is versie 2, welke tijdens de 
laatste gecombineerde vergadering al gewijzigd is. 
Zonder wijzigingen wordt dit deel van het jaarverslag goedgekeurd en 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
b. Financieel jaarverslag 
De voorzitter laat Wicher Heemskerk aan het woord en beantwoordt vragen. 
- Wicher vertelt dat hij er gaandeweg achter is gekomen dat meer dan 90% van 

2015 niet verwerkt was, maar ook niet geboekt was in het 
boekhoudprogramma. Wicher heeft nagenoeg alles moeten controleren en 
stuk voor stuk alle mutaties moeten controleren en invoeren. 

- Wicher heeft meer dan 100 uur niet in rekening gebracht. De klus is veel 
zwaarder dan vooraf ingeschat, en geeft aan de VBS niet het vel over de oren 
te willen halen. 

- Naar aanleiding van een vraag over het stimuleringsfonds legt de voorzitter 
uit wat dit fonds inhoudt (een fonds voor aanloopverliezen van nieuw op te 
zetten werkgroepen). 
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- Naar aanleiding van een groot verschil in de boeking van de AVL legt Wicher 
uit hoe dit verschil is ontstaan (voor 2015 zitten hier zijn gefactureerde uren 
in verwerkt). 

- Jacob Schot vraagt over de wijze van boeken van de subsidie. Wicher legt 
deze wijze van boeken uit, welke in lijn is met de manier waarop de 
voorgaande penningmeester dat heeft gedaan. 

- Jacob vindt het niet eerlijk, dat hij als bewonersorganisatie geen geoormerkt 
recht heeft op de gelden uit de voormalige post Crediteuren. De voorzitter 
wijst er op, dat de post Crediteuren in het verleden was bedoeld om 
overschotten van bewonersorganisaties niet terug te hoeven betalen aan de 
gemeente. De voorzitter meldt dat, nu de gelden niet meer als post 
crediteuren geboekt worden, de bewonersorganisaties hun overschotten 
voortaan  moeten terugbetalen aan de gemeente, wat essentieel verschilt 
met voorgaande jaren. 

-  Jacob vraagt vervolgens naar het eigen vermogen en verwijst naar de eerder 
gemaakte afspraak tijdens de vergadering van 13 oktober 2015 over hoe dit in 
het jaarverslag 2015 verwerkt zou gaan worden. Conform deze afspraak zal 
Wicher een aanpassing doen in het jaarverslag 2015.  

- Jacob Schot merkt op dat op pagina 38 het kassaldo van de BODS niet correct 
is. Er staat een bedrag van € 163,47. Dit moet zijn € 129,67. 

- Nel merkt op dat de balans van het Klaverjassen niet klopt, er is volgens het 
jaarverslag € 41 in kas terwijl dat anders is opgeleverd. Wicher gaat dat 
onderzoeken. 
Noot administrateur: De oorzaak van de geconstateerde kasverschillen is 
helaas, na een kort onderzoek, niet te achterhalen. Omdat een diepgaand 
onderzoek nog meer kosten met zich meebrengt, is besloten om de 
beginbalans 2015 te verlagen naar de aangegeven bedragen. 

- Jacob Schot stelt dat hij slechts 1 dag de tijd heeft gehad om het jaarverslag 
goed te kunnen doornemen. De voorzitter wijst er op, dat nog een maand 
uitstel bij de gemeente Rijswijk niet mogelijk was. Het financieel jaarverslag 
had uiterlijk 1 mei aangeleverd moeten worden.  

- De VBS heeft een vragenlijst van maar liefst 29 vragen per mail ontvangen van 
Herman Bloemsaat. De voorzitter vraagt de vergadering om toestemming om 
hem niet schriftelijk maar mondeling te antwoorden. 

- Wicher benadrukt nogmaals dat heel 2015 over gedaan moest worden, en 
niet, zoals eerder verondersteld vanaf april 2015. Aangeboden hulp mocht 
niet baten omdat Wicher wegens het nagenoeg ontbreken van de 
medewerking van de vorige penningmeester het wiel volledig opnieuw moest 
uitvinden. 

- Jacob Schot heeft diverse vragen over de verwerking van boekhouding van De 
Strijp. 

- Pagina 43, de zin over het 40-jarig jubileum moet verwijderd worden. 
- Pagina 43, de passage “de volgende vraag …” wordt geschrapt. Wicher legt uit 

dat deze vraag nog openstond omdat er onvoldoende medewerking was van 
de vorige penningmeester. 
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- Onno merkt op dat, als Jacob behoefte heeft aan een gesprek om de 
boekhouding van de Strijp door te nemen (en hoe dat verwerkt is in het 
jaarverslag), Wicher daar tijd voor heeft gereserveerd. 

 
c. Verslag kascontrolecommissie 

De kascommissie, bestaande uit Wim Nijhuis en Paul Oostveen legt uit dat zij 
4 boeken hebben doorgenomen en er op slechts 1 cent na geen 
bijzonderheden zijn ontdekt en dat alles kloppend is. De penningmeester 
heeft op ordentelijke wijze alle relevante gegevens aan de commissie ter 
hand gesteld, de commissie stelt de vergadering voor de penningmeester te 
dechargeren. 

 
4. Vaststellen begroting 2017 
 
De begroting 2017 van Sociaal Cultureel Muziekbuurt is opgesteld door het bestuur. 
De begroting 2017 van de bewonersorganisatie Muziekbuurt is opgesteld door Wicher. 
 
De voorzitter stelt vast dat de financiële jaarstukken bij dezen zijn goedgekeurd 

 
5. Werkplan 2017 

         
De voorzitter stelt dat alleen het jaartal is gewijzigd van 2016 naar 2017 en dat er in de 
2de alinea een zin bijgekomen is: “om dit te realiseren …”. Verder is het werkplan 2017 
identiek aan het werkplan voor 2016. 
De voorzitter vraagt de vergadering het werkplan 2017 te accorderen en dat gebeurt. 

                                                    
6. Benoeming leden kascommissie 
 
Paul Oostveen heeft inmiddels 1 maal in de kascommissie gezeten (2016), de voorzitter 
vraagt de vergadering wie er bereid is als 2de persoon in de kascommissie plaats te 
nemen. Petra Mosterd heeft aangegeven dit te willen doen. Wim Nijhuis heeft 
aangegeven reserve te willen zijn. 
 

7. Bestuursverkiezing 
 

Tijdens de gecombineerde vergadering is aangegeven dat Wicher Heemskerk zich 
verkiesbaar stelt als 3de bestuurslid, en dat dit tijdens deze algemene ledenvergadering 
definitief besloten kon worden. De voorzitter vraagt de vergadering om akkoord om 
Wicher, in ieder geval voor de duur van de periode dat er nog geen nieuwe 
penningmeester is gevonden, te benoemen als bestuurslid. 
De vergadering besluit unaniem om Wicher tot bestuurslid te verkiezen. 
De voorzitter benadrukt het belang van een 3de lid, zodat de VBS voldoet aan de statuten 
waarin bepaald is dat er ten minste 3 bestuursleden moeten zijn. 
 

8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur 
met de werkgroepen 
 

De voorzitter neemt een aantal wijzigingen door in de werkgroepen van de VBS. 
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- De Bingo is vervallen als werkgroep in Stervoorde 
- De werkgroep “Meet & Greet” is een nieuwe werkgroep in Stervoorde 
- Bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt zijn de computerlessen gestopt 
- In Stervoorde is werkgroep Zingen gestopt 
- De werkgroep van de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid “Panda BOSZ” is 

gestopt. De BOSZ heeft een nieuwe werkgroep opgericht onder de naam 
“Happy Bincky BOSZ” 

 
De voorzitter stelt vast dat het gewijzigde reglement bij dezen vastgesteld is. 

 
9. W.v.t.t.k. 
 

- Vrijdag 20 mei heeft de GGD Haaglanden in samenwerking met het Rode Kruis 
4 mensen uit Steenvoorde Zuid een training gegeven in het gebruik van de 
AED. Deze training is gratis voor mantelzorgers en vrijwilligers, als enige 
tegenprestatie verwachten zij een ruimte waar de training gegeven kan 
worden. De GGD levert de trainer. Aangezien Welzijn Rijswijk geen gratis 
ruimte ter beschikking wilde stellen is uitgeweken naar de prachtige 
bibliotheekruimte van de Titus Brandsma flat. 
Carla Jungschläger, een van de deelnemers legt uit dat de training zeer 
geslaagd was. Het is een opfriscursus die prima te volgen was. 

- Onno, Ineke en Wicher zijn 25 mei bij Hanan el Ouasghiri geweest op het 
gemeentehuis voor een gesprek. Hanan is beleidsmedewerker van de 
gemeente en heeft tijdelijk de taken overgenomen van Gemma Verheul die 
met pensioen is gegaan. 
Er is onder meer gesproken over: 

 Nog steeds is er nog geen penningmeester gevonden, inmiddels heeft de 
VBS diverse gesprekken gehad met kandidaten, maar wanneer er 
inzichtelijk wordt hoeveel werk het penningmeesterschap inhoudt haakt 
tot nu toe iedereen af. Welzijn Rijswijk heeft diverse kandidaten geleverd, 
maar tot op heden bleek niemand geïnteresseerd.  

 Bij de werkgroepen van de VBS is draagvlak voor een nieuwe werkwijze, 
echter de gemeente houdt vooralsnog vast aan het huidige beleid 
betreffende de subsidieverordening. 

 
- De afzonderlijke BO’s worden besproken : 

 BO Muziekbuurt gaat slecht, er gebeurt niet veel. De VBS heeft een 
verzoek ingediend bij de gemeente of Welzijn Rijswijk de 
bewonersorganisatie wil ondersteunen. De gemeente ziet Sociaal 
Cultureel Muziekbuurt en de bewonersorganisatie Muziekbuurt in de 
subsidieverordening als 1 geheel.  Op dit moment voldoen ze niet aan de 
subsidievoorwaarden. 

 BO De Strijp heeft tijdens de laatste gecombineerde vergadering 
aangegeven dat ze met de gedachte speelt als zelfstandige eenheid te 
willen gaan opereren. Ook dit is besproken bij de gemeente, echter de 
gemeente weet niet wat ze daar mee aan moeten, dit moet uitgezocht 
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worden. Wanneer een afsplitsing plaatsvindt wordt ook de subsidie 
onttrokken uit de VBS. De voorzitter verzoekt Jacob Schot nogmaals na te 
denken over het voorstel om als zelfstandige eenheid door te willen. 
Noot: BO De Strijp heeft e.e.a. overdacht en besloten onder de VBS te 
willen blijven functioneren. 

 BO Steenvoorde Noord heeft 8 juni een bewonersbijeenkomst. Het 
bestuur heeft belang bij een hoge opkomst en stelt zichzelf de vraag “voor 
wie doen we het”. Bij deze BO is geen 100% duidelijkheid over de 
toekomst. 

 BO Steenvoorde Zuid draait goed. Er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd en er is een zeer actieve werkgroep Happy Bincky BOSZ. 

 
- De voorzitter benadrukt nogmaals dat de VBS zich in zeer zwaar weer bevindt. 

Vanuit de gemeente wordt gestuurd op een verschuiving naar meer 
bewonersinitiatieven. Bij alle bewonersorganisaties zijn inmiddels 
werkgroepen opgericht, die zich specifiek bezig houden met het organiseren 
van activiteiten in de wijk. De VBS heeft zich aangepast nadat tijdens het 
wijkprogramma Muziekbuurt deze vraag vanuit de gemeente bekend werd. . 

 
10. Rondvraag en sluiting 

 
- Petra deelt mede, dat er een buurtpreventie-app is opgezet, met inmiddels 

150 “Strijpers” die lid zijn. Ook de wijkagent is lid van de app. Op deze manier 
vindt razendsnelle communicatie plaats om de wijk nog veiliger te maken. 
Inmiddels heeft de app zijn nut allang bewezen, met voorbeelden als 
rondreizende Ierse travellers en babbeltrucs aan de deuren. 

- Wim is blij dat het VBS bestuur nu weer op normale sterkte is. 
- Wicher start binnenkort met de controle van 2013 en 2014. Ook zal op korte 

termijn gestart worden met het verwerken van de administratie van 2016. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:25 uur en dankt iedereen hartelijk voor 
zijn/haar aanwezigheid. 

 


