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Verslag  van de vergadering Bestuur VBS en vertegenwoordigers van de VBS-
werkgroepen 
Woensdag 1 juni 2011, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Bert Vonk, Herman Bloemsaat, Tonny Bekink, Rita Doop (Bestuur); 
Loekie van Leijde, Nel Breedijk (O&O); Suze Kromhout v/d Meer (Schilderclub) 
Yvonne Sloet tot Everlo, Coby Lieshout (Bridge); Cees van Delft (Muziek), Theo 
Warnink BO Muziekbuurt), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks (soc. cult. MB); Wil 
Fortuin, Nel Timan (Bingo) en Jan Leidelmeijer (Country). 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 
Jan Vleghert, Nel Bloemen, Wim Nijhuis, Marjolijn Peters, Bert Disser, Elly v/d Meer 
en Huib v/d Wal 
 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

a. De voorzitter (Vz.) opent om 19:35 de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. 

b. Vz. geeft korte toelichting op de nieuwe statuten en de daarmee 
samenhangende structuur van de VBS-organisatie. 

c. Vz. stelt de bestuursleden voor, die tijdens de ALV van 21 april jl. zijn 
gekozen en vertelt kort over de taakverdeling binnen het nieuwe VBS-
bestuur (Nieuwe bestuursleden: Herman Bloemsaat: Penningmeester, 
Rita Doop: Lid, Bert Vonk: Secretaris). 

d. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
Ontvangen: 

a. Brief van de Kamer van Koophandel, waarin de inschrijving van het 
nieuwe VBS-bestuur wordt bevestigd. 

b. Brief van de Gemeente Rijswijk waarin een bijdrage in de kosten van het 
Koninginnenachtbal wordt toegezegd. 

Verzonden: 
a. Brief van VBS-bestuur en bewonersorganisaties (BO) Steenvoorde Noord 

en De Strijp aan de Gemeente Rijswijk met het verzoek de taken en 
bevoegdheden van BO’s te beschrijven. 
De aanleiding hiertoe was het niet ontvankelijk verklaren van bezwaren, 
die de BO’s hadden geuit tegen het plaatsen van reclamezuilen, omdat dit 
niet binnen het taakgebied van BO’s zou liggen. 

b. Brief aan Welzijn Rijswijk met een opgave van het gebruik van de zalen in 
Stervoorde in de tweede helft van 2011 door VBS (incl. een overzicht van 
de vakantieperioden). Deze brief is opgesteld a.d.h.v. de opgave van 
zaalgebruik door de diverse werkgroepen. 

c. Brief aan de Gemeente Rijswijk met de subsidieaanvraag voor 2012 
(bevestiging van ontvangst gekregen van de Gemeente Rijswijk). 

d. Brief aan de Gemeente Rijswijk met aanvullende stukken voor de 
aanvraag drank- en horecavergunning voor het Wijkcentrum Muziekbuurt. 
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e. Mededeling aan de werkgroepen over de verhoging van de maandelijkse 
deelnemersbijdrage per 1 september 2011 (cf. besluit ALV 21/04/’11). 
De vergadering merkt op dat de formulering van de mededeling van het 
bedrag van de verhoging enigszins verwarrend kan zijn voor de 
werkgroepen, die niet wekelijks bijeenkomen. Voorts wordt opgemerkt dat 
de ingangsdatum niet overeenkomt met die van het gebruikelijke boekjaar. 
 

3. Verslag van de vergadering van 9 maart 2011 
Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vastgesteld met de volgende 
aantekeningen: 

a. Voeg toe onder ‘Afwezig met bericht van verhindering’ Wil Fortuin en Nel 
Timan. 

b. Punt 6 Statuten 4de alenea: Plaats spatie tussen ‘oproep’ en ‘voor de ALV’. 
c. Punt 8.: Het informatieboekje blijkt in Steenvoorde Zuid niet overal ‘huis-

aan-huis’ bezorgd te zijn. Waarschijnlijk hebben de bezorgers de 
brievenbussen met Nee-Nee- of Nee-Ja-stickers overgeslagen; een 
volgende keer zal, om dit te voorkomen, de instructie voor de bezorgers 
worden aangepast. 
 

4. Ledenadministratie  
a. De secretaris heeft de lijst, die is gebruikt bij de ALV als Ledenlijst 

ingevoerd in Outlook. Vervolgacties: Invoeren van bekende ‘losse 
gegevens’; verwerken input bestuur; overleg Secretariaat VBS Joke 
Eijkelhof. Vervolgens zullen de diverse onderdelen worden aangeboden 
aan de betreffende werkgroepen ter becommentariëring. 

b. Vz. licht toe wie er worden aangeduid als leden van de VBS, geeft aan dat 
het hebben van een actuele ledenadministratie een eis is voor onze 
vereniging en dat ons (financiële) belang wordt ondersteund door de 
aantoonbare grootte van de VBS. 
 

5. Huur ruimten in Stervoorde / verhoging deelnemersbijdragen 
a. Brief aan Welzijn Rijswijk met een opgave van het gebruik van de zalen 

(zie 2. Verzonden b.) 
b. Vz. geeft aan dat het sluiten van sociaal maatschappelijke centra elders in 

Rijswijk gevolgen kan hebben voor de zalenbezetting in Stervoorde. 
c. Pas na het vaststellen van de Kadernota integraal accommodatiebeleid 

van de Gemeente Rijswijk door de gemeenteraad (13 sept. as.) zal er een 
vervolggesprek plaatshebben tussen VBS-bestuur en Welzijn Rijswijk over 
de huurprijzen van de ruimten in Stervoorde. 
Vz. geeft een korte toelichting op deze nota. 
Saillante punten uit de kadernota: Scheiding Vastgoedexploitatie (kerntaak gemeente) en 
functie-exploitatie (maatschappelijk middenkader). 
Beleidsuitgangspunten maatschappelijke accommodaties: Multifunctioneel waar 
mogelijk- Intensiveren van medegebruik/verhogen bezettingsgraad - Functionele 
clustering op wijkniveau & Stedelijk niveau - Harmonisatie van tarieven (ontwikkelen van 
een kostprijs georiënteerde tariefsysteem); WR richten op welzijnsactiviteiten en niet 
meer op exploitatie. 
Belangrijke aandachtspunten voor de VBS: De gewijzigde taken van 
Welzijn Rijswijk en de instelling van een (commercieel?) kostprijs 
georiënteerde tariefsysteem. 
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d. De verhoging van de deelnemersbijdrage is reeds besproken (zie 2. 
Verzonden e.) 
 

6. Wijkcentrum Muziekbuurt / ontwikkelingen Brede School 
a. De Gemeente Rijswijk is geïnformeerd over de activiteiten, die er in het 

Wijkcentrum Muziekbuurt plaatsvinden (Gemeente Rijswijk was hiervan 
onder de indruk). Wel stelde de Gemeente Rijswijk een aantal vragen over 
de horecafunctie. 

b. Vz. licht de (pilot) Brede School toe: Op de locatie van basisschool de 
Melodie komt een brede school. De Brede School is een samenwerking 
tussen gemeente, Lucas Onderwijs, CBS Melodie, Stichting Rijswijkse 
Kinderopvang en Welzijn Rijswijk. Deze nieuw te bouwen school biedt de 
wijk een combinatie van onderwijs en buitenschoolse activiteiten. 
De bevindingen uit de pilot in de Melodie zullen worden gebruikt als model 
voor andere brede scholen in Rijswijk. 
Vz. en Theo Warnink hebben zich opgegeven als lid van de 
klankbordgroep Brede School; de klankbordgroep heeft echter nog geen 
(zichtbare) initiatieven ontplooid. 
De eerstvolgende informatiebijeenkomst in de Melodie was gepland in 
sept./okt. ’11, maar lijkt inmiddels twee maanden later plaats te vinden. 
Theo Warnink geeft aan niet te zijn geïnformeerd over deze bijeenkomst. 
Vz. benadrukt het belang voor VBS-bestuur en BO-Muziekbuurt om de 
ontwikkelingen rond de Brede School intensief te volgen. 
 

7. W.v.t.t.k. 
a. Strandwalfestival (9, 10 & 11 september 2011): Tonny Bekink verzoekt de 

vertegenwoordigers van de werkgroepen op te geven of zij willen 
deelnemen aan het festival, zodat zij de bezetting van de VBS-kraampjes 
kan organiseren.                                    Opgave gaarne voor 14 juni as.

b. VBS-logo Muziekbuurt.  

 
Cees van Delft geeft aan dat het jammer is dat het festival samenvalt met 
de Open Monumentendagen (European Heritage Days). Hierdoor kan hij 
hier niet  aan deelnemen. 

BO Muziekbuurt gaat vanaf heden ook het VBS 
logo gebruiken.   
De werkgroep sociaal 
cultureel sluit zich hierbij aan 
met een VBS logo voor  
het wijkcentrum.  
De nieuwe logo’s  zijn gereed en zullen in gebruik worden genomen. 
Vz. zal e.e.a. afronden (Annemie Nienhuis) en een bord met het logo laten 
maken voor het wijkcentrum. 

c. Opbouwwerk Welzijn Rijswijk. José Koster en Karin Frankenhuijzen 
hebben gesprekken met het VBS-bestuur en de BO’s gevoerd om de 
behoefte naar ondersteuning (opbouwwerk) te inventariseren. Zij zullen 
deze inventarisatie voorleggen aan de Gemeente Rijswijk, zodat deze de 
toekomstige inzet van José en Karin kan bepalen. 

d. Tentoonstelling Bibliotheek Rijswijk. Suze Kromhout-v/d Meer vertelt kort 
over de expositie van het werk van de schilderclub in de bibliotheek van 
Rijswijk. 
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e. Penningmeesters. De bijeenkomst van de penningmeester van het VBS-
bestuur met de penningmeesters van de werkgroepen zal plaatsvinden als 
Herman Bloemsaat voldoende is ingewerkt. 
 

8. Rondvraag 
a. Theo Warnink vertelt over zijn werkgroepje m.b.t. de Pr. Beatrixlaan en 

roept de leden op hieraan deel te nemen. Op verzoek van de Vz. zal Theo 
deze mensen ook enthousiasmeren om zich in te zetten voor het 
bevorderen van de leefbaarheid in de gehele Muziekbuurt. 

b. Coby Lieshout geeft aan dat zij onvoldoende mensen heeft om in juni de 
bridgeruimte te vullen. 
Hierop ontstaat een discussie over de leegstand van ruimtes i.r.t. de 
Kadernota integraal accommodatiebeleid (zie 5.c.) en de (negatieve) 
consequenties, die de Gemeente Rijswijk hier mogelijk in de toekomst aan 
zal verbinden. 
Vz. roept iedereen, op alternatieven te bedenken voor leegstandsperioden 
(‘Inloop bridge’, kleinere zalen etc.). 

c. Coby Lieshout klaagt over de slecht functionerende airco in de grote zaal. 
Vz. zal waar mogelijk actie ondernemen. 

d. Cees van Delft geeft aan dat De Koepel zal worden gesloten en het 
meubilair er weg gaat. Is het mogelijk om de (aftandse) piano in 
Stervoorde om te ruilen met de piano uit De Koepel? 
Vz. zal hierover een email aan Miriam Bryson (Welzijn Rijswijk) sturen. 

e. Jan Leidelmeijer geeft aan dat de kast uit de jongerenruimte in Stervoorde 
is verdwenen. Vz. zal Tibor de Roo hierover benaderen. 
 

9. Sluiting 
a. Vz. sluit de vergadering om 21:20 en nodigt de aanwezigen uit om 

gezamenlijk een drankje te gebruiken. 
b. Volgende vergadering 14 september 2011. 
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