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Concept verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Donderdag, 20 april 2017, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
 
 

 

Aanwezig:  
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Yvonne 
Sloet tot Everlo (Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve 
ochtenden), Wim Nijhuis (Darten), Mia van Wissen (Discussiegroep), Norma Rison, Sylvia de 
Koning (Gespreksgroep), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Jacob Schot (BODS),  Zusan 
Titulaer (BSN), Theo van Leeuwen, Betty Theunissen (SCMB) 
 
Afwezige leden met kennisgeving: 
Manon Stuut (Kinderkledingbeurs), Jos Reneman, Jules Seelig (Schilderclub), Patrice Postuma 
(The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Clazien de Graaf (Wandelen) Huub Klunder, Maria 
Rosa Flinterman (BODS), Carla Jungschläger, Moeslima Mohammadamin, Paul Oostveen 
(BOSZ), Frans Kalse, Ron Fitz (BSN), Robert Swärtz (SCMB) 
 

1. Opening en mededelingen 
 

Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19:32 uur, heet iedereen welkom en 
vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend. 
 
De bedoeling is om 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering te houden, Ineke 
doet de aanname dat dit jaar de ledenvergadering eenmalig is. Heel veel is al besproken, 
een aantal zaken moeten in deze algemene ledenvergadering vastgesteld worden. 
Morgen (21 april) kan alles dan naar de gemeente zodat we dit jaar mooi op tijd zijn. 
Ineke complimenteert de aanwezigen daarvoor. 
 
Er zijn 13 berichten van verhindering en 6 machtigingen tot stemmen. 
 
2. Verslag van de ALV-vergadering van 20 september 2016 

 
Blz 2. Ineke meldt dat de bewonersorganisatie Muziekbuurt een doorstart heeft gemaakt 
en al diverse vergaderingen heeft gehad. De VBS is blij met de inzet van het bestuur van 
de BOMB. Wil Visser was bij de gecombineerde vergadering in maart aanwezig, Ineke 
spreekt de hoop uit dat de BOMB een levendige club wordt. 
Blz 4. Ineke vraagt aan Yvonne Sloet tot Everlo of de activiteiten van het Rode Kruis 
kunnen blijven voorbestaan. 
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 20 september worden zonder 
wijzigingen vastgesteld.  
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3. Vaststellen Jaarverslag 2016 
 

a. Jaarverslag algemeen 
b. Financieel jaarverslag 
c. Verslag kascontrolecommissie 

 
Er zijn een aantal nieuwe foto’s geplaatst, de VBS heeft de werkgroepen gevraagd om 
een bijdrage te leveren. De jaarstukken gaan, met het begeleidende invulformulier, na 
vaststelling door de ledenvergadering, morgen (21 april) naar de gemeente. 
De VBS heeft op 31 december jl. 677 leden. 
Ineke legt uit dat bij iedere werkgroep het aantal deelnemers vermeld is (vanwege de 
wens van de gemeente). 
Jacob Schot vraagt zich af of het logo van de BSN niet gewijzigd kan worden, echter dit is 
(nog steeds) een gevoelig punt bij de BSN. 
Voorzitter Ineke neemt het Jaarverslag 2016 pagina voor pagina door. 
Blz. 23. Yvonne Sloet tot Everlo: Het blijkt, dat veel ouderen van de maandagavond naar 
de vrijdagmiddag bridge gaan. Steeds vaker blijkt het nodig, dat er extra aandacht wordt 
geschonken aan deelnemers. 
Blz. 24. Wim Nijhuis: mensen worden bij het darten geaccepteerd omdat ze een avondje 
uit zijn, er is algehele acceptatie door de hele groep zonder dat er ergernis is als men 
moet wachten op elkaar. 
Blz. 31. Wim Nijhuis: Is Cees geen voorzitter meer van The Swinging Oldtimers? Ineke 
legt uit dat Cees nog wel in de band zit, maar geen voorzitter meer is. 
Het Jaarverslag algemeen 2016 wordt unaniem geaccordeerd en aangenomen door de 
ALV. 
 
Voorzitter Ineke stelt het Financieel jaarverslag 2016 aan de orde. Zij vraagt aan de ALV 
of er nog vragen zijn. Robert Flinterman: “Laat de vragen maar komen”. Er worden geen 
vragen door de ALV gesteld. 
Het Financieel jaarverslag 2016 wordt unaniem geaccordeerd en aangenomen door de 
ALV. 
 
Wim Nijhuis van de kascontrolecommissie deelt mee, dat de boekhouding is 
gecontroleerd en in orde is bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur te 
dechargeren. Het was gewoon goed. 
Voorzitter Ineke stelt vast dat het voorstel van de kascontrolecommissie is 
overgenomen. 

 

4. Vaststellen begroting 2018 
 
Voorzitter Ineke vraagt aan de ALV of er nog vragen zijn. Omdat er geen vragen zijn 
wordt de begroting 2018 geaccordeerd. 
 
Robert Flinterman legt uit: iedere werkgroep moet zijn eigen begroting op orde hebben. 
Kom met een plan hoe je het geld uit gaat geven.  “Dit is wat we gaan doen en dit kost 
het”. 
Terugkijkend op 2016 had het anders gekund als het anders was georganiseerd. 
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Wim Nijhuis voegt toe: Zorg dat je 2018 op papier hebt staan zodat je inzage hebt in 
overschrijdingen etc. 
 
5. Werkplan 2018 
 
Het werkplan 2018 is ongewijzigd anders dan de datum, en wordt bij deze vastgesteld 
door de ALV. 

 
6. Benoeming leden kascommissie 

         
Voorzitter Ineke dankt de kascontrolecommissie. Er moeten 2 nieuwe leden en 1 reserve 
lid komen. Wim Nijhuis heeft inmiddels 2 maal in de kascontrolecommissie plaats 
genomen. 
Al vrij snel waren er nieuwe leden aangesteld: Zusan Titulaer en Yvonne Sloet tot Everlo. 
Als reserve lid wordt Paul Kuijpers aangesteld. 

                                                    
7. Bestuursverkiezing 

Aftredend: de heer W. Heemskerk, bestuurslid. Wicher Heemskerk wordt bij deze 
ontheven uit zijn functie. Onno Boks vertelt over de laatste stand van zaken 
omtrent de ziekte van Wicher, hij was herstellende, maar heeft inmiddels een 
ontsteking opgelopen na zijn staaroperatie en ligt momenteel (onzeker of dat nog 
steeds het geval is) in het LUMC Leiden. Men vreest voor zijn ontstoken oog. 
 
Aftredend en herkiesbaar: de heer O. Boks, bestuurslid. Onno Boks wordt 
unaniem herkozen voor de periode van 3 jaar. 
 
Verkiesbaar: de heer R. Flinterman, bestuurslid. De ALV gaat unaniem akkoord 
dat Robert toetreedt tot het bestuur van de VBS. 

 
8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur 

met de werkgroepen 
 
Dit reglement wordt jaarlijks aangepast, de wijzigingen: 
Blz. 2: toegevoegd: Gespreksgroep. Verwijderd: Klaverjassen omdat deze per 31 
december 2016 gestopt is. De rest is ongewijzigd. 
Het reglement wordt in gewijzigde vorm door de ALV geaccordeerd. 
 
9. Kasafdrachten en jaarrekening 2017 
 

 Robert Flinterman spreekt: Tijdens de gecombineerde vergadering is ter sprake 
gekomen dat iedereen iedere maand de administratie aanlevert, iedere 3 maanden 
wordt er naar gekeken. Op dit moment is de administratie van veel werkgroepen 
ontvangen. Sociaal Cultureel Muziekbuurt loopt achter met het inleveren. 
De namen die op de sheets staan zijn anders dan de namen die in het 
activiteitenboekje staan, Robert verzoekt iedereen de sheets aan te leveren met de 
namen zoals ze vermeld zijn in het boekje. 
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Daarnaast merkt Robert op dat het belangrijk is de munten te tellen, er zijn vaak 
kasverschillen. Wat je telt moet kloppen met wat je inlevert op de sheets. 
Er wordt opgemerkt dat er in de sheet van Sociaal Cultureel Muziekbuurt een fout zit, 
regel 42 zou niet doortellen. 
Note Onno Boks: Dit is onderzocht, de laatste versie die rondgestuurd is, is in orde. 

 
Robert Flinterman maakt gebruik van de sheets en van de bankgegevens, en 
vergelijkt deze met elkaar. Rekenfouten komen bij Robert ongetwijfeld naar boven. 

 
Theo van Leeuwen merkt op dat Ton Hendriks momenteel even ontzien moet 
worden vanwege hartproblemen. Robert vindt dat het ook mogelijk moet zijn om 
rechtstreeks de formulieren aan hem aan te leveren. 
 

10. W.v.t.t.k. 
 

 Gesprek bij de gemeente. De VBS is er een groot voorstander van dat de 
werkgroepen rechtstreeks gaan verantwoorden aan de gemeente, maar dat is in 
strijd met de huidige subsidieverordening. Robert heeft een concept tekst voor een 
document opgesteld, de VBS heeft dit aan de gemeente voorgelegd om te laten 
onderzoeken. Ook moet het college van burgemeester en wethouders er 
goedkeuring aan geven. 
De juridische verantwoordelijkheid voor de financiële middelen ligt momenteel bij 
het bestuur van de VBS. De verantwoordelijkheid moet worden verlegd naar de 
werkgroepen. Kasgeld (los geld) is vaak een enorm probleem, en moet via de bank 
gaan lopen. 
Leerpunt uit 2016 is dat er over 2016 veel te laat (februari 2017) naar de 
administratie van de werkgroepen is gekeken. Dit moet in 2017 anders, Robert is nu 
al bezig met 2017. 
Paul Kuijpers merkt op dat het probleem VBS breed is. De nieuwe regels moeten voor 
iedereen gelden. Voorzitter Ineke merkt op dat dit inderdaad het geval is, maar dat 
het voorstel (momenteel) alleen voor de sociaal culturele werkgroepen geldt, deze 
kosten het bestuur de meeste tijd. Daarnaast hebben de bewonersorganisaties al een 
bankrekening van de VBS waardoor zij beter in de gaten gehouden kunnen worden. 
Robert merkt op dat niet alle verantwoordelijkheden afgeschoven worden. Er moet 
bepaald worden hoe om te gaan met kastekorten en de verantwoordelijkheid 
daarvoor. Er moet sneller gemeld worden dat er problemen zijn. Bij tijdige signalering 
kunnen problemen beter opgevangen worden. 
Negatieve saldi zijn niet meer mogelijk, en overschotten vloeien door naar de 
algemene middelen. Robert looft een taart uit voor de eerste die met een negatief 
saldo komt nadat de kas geteld is. 
Wim Nijhuis vraagt wanneer iedereen de begroting 2018 in moet leveren. 
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 Voorzitter Ineke wijst iedereen op de brede welzijnsbijeenkomst van de gemeente. 

 Er is een mail aan de werkgeroepen gestuurd in verband met het nieuwe 
activiteitenboekje welke in de zomer uitkomt. De uiterste inleverdatum is 8 mei. De 
VBS doet de aanname dat er geen wijzigingen zijn wanneer er niets ingeleverd is. Aan 
de bewonersorganisaties het verzoek om de boekjes eind augustus te verspreiden in 
de wijk. 

 
11. Rondvraag en sluiting 
 

 Norma Rison: Wat gebeurt er namens de VBS voor Wicher Heemskerk? Ineke legt uit 
dat de VBS al veel gedaan heeft en zich regelmatig laat informeren over Wicher. 

 Tonny Bekink: Wanneer wordt de subsidie voor Koningsdag 2017 door de gemeente 
gestort? Tonny ziet morgen (21 april) Hanan el Ouasghiri bij de brede 
welzijnsbijeenkomst en gaat dat aan haar vragen. 

 
Voorzitter Ineke sluit om klokslag 20:49 uur de vergadering Wim Nijhuis bedankt het 
bestuur van de VBS voor de inzet van de afgelopen tijd. 


