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Concept verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Dinsdag 24 april 2018, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
 
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Truus Hoekstra (Bingo), Elly van der Meer, 
Jos de Beer (Bridge), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Lianne Verwijmeren 
(Gespreksgroep), Jos Reneman (Schilderclub), Marjan van Delft (The Swinging Oldtimers / 
Meet & Greet), Jeanette Hobo (BODS), Wil Visser (BOMB), Trix Alexander, Moeslima 
Mohammadamin, Sytske Hoogenboom (BOSZ), Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen, Ton 
Hendriks, Peter Mark, Betty Theunissen (SCMB) 
 
Afwezige leden met kennisgeving: 
Onno Boks (Bestuur VBS), Coby Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Paul Kuijpers, Jan 
Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim Nijhuis (Darten), Nicolette van ’t Wel, Manon Stuut 
(Kinderkledingbeurs), Helmi Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym), Patrice Postuma (The 
Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Clazien de Graaf (Wandelen), Jacob Schot (BODS) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19.35 uur; zij heet iedereen 
welkom en vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend. Onno Boks is 
vanavond verhinderd; hij heeft acute spit en moet het voorlopig rustig aan doen. 
Er zijn 12 berichten van verhindering en 1 machtiging tot stemmen. 
Een speciaal woord van welkom is er voor Jeanette Hobo, de nieuwe secretaris 
van de BODS en Sytske Hoogenboom, de nieuwe voorzitter van de BOSZ. 
De Vrouwengespreksgroep en de Big band “The Swinging Oldtimers” hebben een 
nieuwe penningmeester.  

                    Op de tafels liggen flyers van de Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding.  
                    Tijdens de gecombineerde vergadering in maart is over deze organisatie  
                    gesproken.    
                    De meer inhoudelijke mededelingen komen aan bod bij agendapunt 9.   
 

2. Verslag van de ALV- vergadering van 20 april 2017 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
Blz 2. De VBS heeft op 31 december 712 leden. 
Blz 4. Momenteel wordt er binnen de gemeente gewerkt aan de nieuwe 
subsidieverordening. De bedoeling is, dat deze vóór de zomer klaar is. Het wordt 
een ‘kale’ verordening. De beleidsregels komen in een aparte nota. Er wordt 
gekeken naar overgangsregels, zoals het voorstel van Robert Flinterman met 
betrekking tot het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de financiën naar 
de werkgroepen. 
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3. Vaststellen Jaarverslag 2017 
a. Jaarverslag algemeen  

Dit wordt unaniem geaccordeerd en aangenomen door de ALV. 
b. Financieel jaarverslag 

Jeanette Hobo vraagt naar de liquide middelen. Heeft de VBS hiervoor een 
plan opgesteld? Robert antwoordt, dat hiermee ”leuke dingen voor de 
bewoners” mogen worden georganiseerd. Hierbij wordt met name gedacht 
aan de BO’s.  Hij geeft nogmaals aan, dat het belangrijk is om het kasgeld 
goed te verantwoorden. Te vaak komt het voor, dat vergeten wordt 
bonnetjes in te boeken. Het bestuur van de VBS is hoofdelijk aansprakelijk en 
heeft hier geen grip op. Daarom wil het bestuur de verantwoordelijkheid 
terugleggen bij de werkgroepen.  
Het Financieel jaarverslag wordt unaniem geaccordeerd en aangenomen door 
de ALV. 

c. Verslag kascontrolecommissie 
Helaas zijn de leden van de kascommissie vanavond beiden afwezig. De 
kascommissie stelt voor het bestuur te dechargeren. Voorzitter Ineke stelt 
vast, dat het voorstel van de kascontrolecommissie unaniem is overgenomen. 

 
4. Vaststellen begroting 2019 

Het resultaat voor 2019 is begroot op een tekort van € 5000, -. Het bestuur zou 
het liefst activiteitenplannen hebben ontvangen voor 2019. Aangezien dit niet het 
geval is, is er gekeken naar de cijfers van 2016 en 2017. In antwoord op een vraag 
van Jeanette Hobo geeft Robert aan, dat de kosten voor de activiteiten in het 
verleden te hoog waren geraamd. Hij hoopt, dat de raming in 2019 wordt gehaald 
en dat de BO’s met goede plannen komen. 
De begroting 2019 wordt unaniem geaccordeerd. 

 
5. Werkplan 2019 

De aanwezigen zijn het eens met het toevoegen van het feit, dat een 
koepelorganisatie, zoals de VBS, niet meer de aangewezen organisatiestructuur is 
om op een goede manier invulling te geven aan bewonersparticipatie en 
bewonersinitiatieven. De VBS stelt voor om de werkgroepen los te koppelen. Zij 
heeft sinds 2016 de wens om een netwerkorganisatie te worden. 
Het aangepaste werkplan wordt unaniem geaccordeerd. 

 
6. Benoeming leden kascommissie 

Voorzitter Ineke dankt de kascontrolecommissie. Er moeten 2 nieuwe leden en 1 
reservelid komen. Frans Kalse en Jos de Beer worden benoemd als lid en Peter 
Mark als reservelid. 
 

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: mw. C.J. van Vliet, voorzitter. Ineke van Vliet wordt 
unaniem herkozen voor de periode van 3 jaar. 
Aftredend en herkiesbaar: de heer R. Flinterman, bestuurslid. Robert Flinterman 
wordt unaniem herkozen voor de periode van 3 jaar. 
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8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur 
met de werkgroepen 
Dit reglement wordt jaarlijks aangepast; de wijzigingen zijn: 

 Punt 3: Er zijn nu 21 werkgroepen, dit waren er 18 

 Punt 3.1: Nieuw toegevoegd is de werkgroep Chi gym 

 Punt 3.15: Nieuw toegevoegd is de activiteit Concertcither binnen de 
werkgroep SCMB 

 Punt 3.16: Nieuw toegevoegd is de werkgroep Samen zang 
Het gewijzigd reglement wordt unaniem vastgesteld. 

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

 Theo van Leeuwen en Ton Hendriks hebben weer een gebruikersoverleg gehad 
over de knelpunten in de samenwerking met de kernpartners van de brede 
school Melodie: de gemeente, de directeur van de brede school en de 
manager van de kinderopvang. Het overleg over een oplossing wordt over een 
maand voortgezet zonder de kinderopvang en de school. Onze aanwezigheid 
in de brede school is niet meer “in beton gegoten”. Jos de Beer wijst er op, dat 
er een raadsbesluit is genomen voor de brede school. 

 Per 25 mei treedt de nieuwe Privacywetgeving in werking. Deze geldt ook voor 
vrijwilligersorganisaties.  Verenigingen worden geacht heel zorgvuldig om te 
gaan met alle persoonsgegevens van leden (bijv. ledenadministratie, 
publiceren van foto’s en video’s). De wet is ook van toepassing voor niet-
digitale informatie. Ook de papieren die nog in mappen op een plank staan, 
moeten voortaan veilig worden opgeborgen, zonder dat onbevoegden daar bij 
kunnen. 

 Per 1 juli gaat in Stervoorde het vakantierooster weer in. ’s Avonds is 
Stervoorde dan gesloten, met uitzondering van enkele donderdagen. 

 Met Welzijn Rijswijk is naar aanleiding van de discussie tijdens de laatste 
gecombineerde vergadering gesproken over de knelpunten bij de 
Ontmoetingsochtenden en de Schilderclub voor wat betreft het zelf inrichten 
van de zalen in Stervoorde.  
In een brief aan de Ontmoetingsochtenden heeft Welzijn Rijswijk aangegeven 
het sociale aspect van onze bijeenkomsten belangrijk te vinden en dat zij ons 
willen faciliteren daar waar nodig en waar mogelijk. Het beheer is altijd 
aanwezig en wij kunnen hen verzoeken om ons te helpen met het klaarzetten 
van de zaal. Zij zullen ons, indien dit mogelijk is, ondersteuning bieden bij het 
verzetten van de tafels en de stoelen. 
Naar aanleiding van het signaal van de Schilderclub over het inrichten van de 
zaal op dinsdagmorgen wordt nagegaan hoe het zit met de verhuur op 
maandagavonden. 
Jos Reneman meldt, dat de blauwe zaal afgelopen dinsdagmorgen vroeg weer 
niet in de basisopstelling stond. 

 Marjan van Delft meldt, dat de Meet & Greet aan het einde van dit seizoen 
stopt. Er wordt nagedacht over een andere invulling. 

 Het bestuur vraagt de werkgroepen om uiterlijk 14 mei te reageren op hun 
verzoek om aanpassingen/foto’s door te geven voor het nieuwe 
Activiteitenboekje 2018-2019. 
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10. Rondvraag en sluiting 

 Jos de Beer geeft aan, dat het inrichten van de zaal voor de bridge op 
vrijdagmiddag een hele klus is. Hij wil met de directeur van Welzijn Rijswijk 
hierover een gesprek hebben. Op vrijdag heeft het beheer het volgens hem te 
druk om te assisteren bij het inrichten van de grote zaal.   
Robert Flinterman vraagt zich af of het vertrekken uit Stervoorde een optie zou 
kunnen zijn.  De aanwezigen vinden dit geen goed idee. Wel wordt geopperd 
om een vrijwilliger tegen een onkostenvergoeding onze zalen gebruiksklaar te 
laten maken. Dat wordt echter als niet haalbaar gezien. 

 Op de vraag of SCMB dit jaar weer mee doet bij het Strandwalfestival 
antwoordt Ton Hendriks, dat nog niet bekend is of de Tai Chi op 8 september 
weer een demonstratie geeft. 

 Truus Hoekstra kon afgelopen vrijdagavond niet terecht voor de bingo in de 
grote zaal. Deze bleek dubbel geboekt. De communicatie in de rode zaal was 
moeizaam, omdat hier geen microfoon beschikbaar was. Vanaf volgende 
maand vindt de bingo plaats op de derde zondagmiddag in de blauwe zaal.  

 Trix Alexander zoekt namens 3 BO’s nog vrijwilligers om op Koningsdag van 10 
uur tot 1 uur te helpen bij de oud Hollandse spelletjes op het Bogaardplein. 
Jos Reneman biedt aan te komen helpen. 

 Jos Reneman wil graag uitleg over hoe ze de spreadsheets van de ING rekening 
kan downloaden. Robert zal haar dit aanstaande donderdagavond voordoen. 
Dan moet ze haar laptop meenemen naar Stervoorde. 

 
Voorzitter Ineke sluit om 21.20 uur de vergadering. 

 
 


