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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Donderdag 31 mei 2012, aanvang 19.30 uur 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet (voorzitter), Bert Vonk (secretaris); Rob Borghart (VBS-bestuur); Joke Eijkelhof 
(VBS-secretariaat); Suze Kromhout van der Meer (Schildercub); Nel Breedijk en Annie van Luijk 
(Ontmoetingsochtend); Ron Fitz en Frans Kalse (BOSN); Nel Timan en Wil Fortuin (Bingo); Jacob Schot 
(BODS); Huib van de Wal (Klaverjassen); Nico van Geresteijn en Anne-Lize Timmerman (BOMB); Yvonne 
Sloet tot Everlo (Bridge) en Luc Magdelijns (Muziek Swinging Oldtimers). 
Afwezig met kennisgeving: Herman Bloemsaat (VBS bestuur), Sytske Hoogenboom, Jan Vleghert (BOSZ), 
Jeanne vd Vlis (Vrouwendiscussiegroep), Bert Disser, Theo Warnink (BOMB), Lex vd Smeede, Wim 
Groeneveld (SCMB), Elly vd. Meer, Coby Lieshout & Yvonne Sloet (Bridge), Wim Nijhuis (darts), Tonny 
Bekink (Dansen zo. mi.), Marjolijn Peters (BOSN), Josje van Swieten (Country dansen MB). 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 

a. Ineke opent om 19:30 de vergadering.  
b. Bert verontschuldigt zich voor de wat rommelige verzending van de uitnodiging voor 

deze vergadering. 
c. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Ontvangen en verzonden stukken. 

Gemeente Rijswijk: begrotingsrichtlijnen 2013 + aanvraagformulieren subsidie 2013. 
Het is een bijzonder grote inspanning gebleken om de gegevens voor de 
subsidieaanvraag te verzamelen. Het bestuur verzoekt de werkgroepen voortaan de 
juiste gegevens te verstrekken. Bert zal de besturen van de werkgroepen in december 
’12 een email sturen, met daarin een overzicht van de gegevens, die nodig zijn. 
In de begeleidende brief van de gemeente wordt gewaarschuwd, dat mogelijk het 
subsidiebedrag in 2013 zal worden verlaagd (t.g.v. het ‘Kunduz’-akkoord); dit zal na de 
zomervakantie ’12 bekend worden. 
Verder bestaat de kans, dat vanaf 2014 het subsidiebeleid inhoudelijk voor de 
bewonersorganisaties en sociaal culturele activiteiten zal wijzigen (passen zij wel in de 
welzijnsdoelstellingen). 
Ook het harmoniseren van de huurprijzen (t.g.v. de nota accommodatiebeleid) kan een 
extra negatief effect hebben op de VBS in al haar geledingen. 
 

3. Verslag van de vergadering van 22 maart 2012. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Nico van Geresteijn verzoekt om ook in de distributie van het verslag te worden 
opgenomen. 
 

4. Bewonersorganisaties. 
a. De gemeentelijke interesse voor de uitvoerende taken van de BO’s groeit; de VBS-

onderdelen manifesteren zich hierbij in positieve zin. 
b. BO Steenvoorde Zuid (BOSZ). Het bestuur van de BOSZ komt een maal per vier 

weken bijeen. In het kader van het op te starten wijkprogramma wordt regelmatig 
overlegd met de gemeente (Petra vd Burg, leefbaarheidscoördinator West); hierbij 
worden zij ondersteund door Welzijn Rijswijk (WR). De voortgang van het 
wijkprogramma is getemporiseerd, omdat het door de gemeente voorgestelde 
tijdspad niet haalbaar is voor een net begonnen bewonersorganisatie. 
De wijkteams van WR ontplooien i.s.m. de BOSZ diverse activiteiten in de wijk; het 
verschijnen van de wijkkrant en de EK-poule zijn hier de eerste voorbeelden van. 
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c. BO Steenvoorde Noord (BOSN). De BOSN is zeer actief; voor de zesde keer op, rij 
organiseren zij met een inmiddels gestroomlijnde structuur de buitenspeeldag (13 
juni). 
Verder bestaan er plannen om een burendag te organiseren (Ineke herinnert de 
penningmeester er aan om tijdig subsidie aan te vragen). 

d. BO Muziekbuurt (BOMB). 
i. De BOMB is al enige tijd bezig met de uitvoering van het wijkprogramma. De 

gemeente, BO en WR voeren op dit moment een tussenevaluatie uit over de 
met het wijkprogramma bereikte resultaten en over wat we hadden willen 
bereiken. 
De ‘lessons learned’ zullen belangrijk zijn voor het vervolg van het 
wijkprogramma MB en voor de (BO’s van) wijken, die nog een wijkprogramma 
gaan afwikkelen. 

ii. BOMB heeft met WR voor 2012 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
iii. Een extra team gaat zich in de MB richten op (te ontwikkelen) activiteiten in de 

wijk; zichtbaarheid voor de bewoners is hierbij van groot belang. 
iv. Er zal een wijkschouw worden uitgevoerd (incl. het Wilhelminapark). 

e. BO De Strijp (BODS). 
i. De BODS heeft, i.s.m. WR, een flyer uitgegeven om de activiteiten van de 

BODS bekend te maken onder bewoners (o.a. uitgedeeld tijdens 
Koninginnedag). 

ii. De wijkkrant zal ook een positief effect hebben op de bekendheid van de BODS; 
de wijkkrant zal, naast de gebruikelijke verspreiding over de woningen in de 
Strijp, ook worden neergelegd op ‘veel bezochte plaatsen’. 
N.a.v. gesprekken, die het VBS-bestuur heeft gehad met vertegenwoordigers 
van de plaatselijke kranten (Groot Rijswijk en de Rijswijkse Krant) wordt het 
plaatsen van berichten besproken. Belangrijke zaken hierbij zijn: ‘Geen 
kosten/geld vermelden in aangeboden stukken’, ‘Algemeen belang 
benadrukken’ en ‘inside contacten’. 
 

5. Brede school Muziekbuurt. 
Ineke licht nog eens kort toe dat de brede school zal worden gebouwd op de plaats van 
de huidige Meldodie en een multifunctioneel gebruik zal kennen door vele 
groeperingen, w.o. de BOMB en de sociaal culturele activiteiten MB (ook de school zelf 
en de Stichting Rijswijkse kinderopvang zijn belangrijke vaste gebruikers). 
Het VBS-bestuur, BOMB en SCMB hebben de gegevens aan de gemeente verstrekt 
over indeling, bezetting en benodigdheden van de diverse ruimten (zowel in de 
werkgroep ‘Samenhangend aanbod voor 12-88 jarigen Brede School MB’ als tijdens het 
periodieke gebruikersoverleg met Mark Kraakman van de Gemeente Rijswijk). 
Een bron van zorg blijft de wijze waarop het beheer van de Melodie en de horecafunctie 
(SCMB) zal worden ingericht . 
 

6. Mogelijkheden voor een ‘warme overdracht’ van een aantal activiteiten uit het pakket 
van Welzijn Rijswijk. 
De gemeente Rijswijk heeft WR in het kader van efficiency opgedragen om een groot 
aantal sociaal culturele activiteiten af te stoten. Deze activiteiten zullen de keuze krijgen 
om onderbracht te worden bij organisaties zoals de VBS of zelfstandig verder te gaan. 
In een eerste gesprek met het VBS-bestuur heeft WR een lijst gepresenteerd met 
mogelijk over te dragen activiteiten (koersbal, ‘open eettafel’, bridge, hobby/crea-club, 
stijldansen, (biljarten), bingo 55+ en klaverjassen). 
De VBS staat i.p. positief tegen deze overdracht (schaalvergroting kan bijv. helpen om 
onze activiteiten betaalbaar te houden), maar kan deze slechts onder voorwaarden 
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accepteren (o.a. dezelfde normen als welke voor de huidige VBS-werkgroepen gelden). 
WR zoekt een aantal zaken uit om een gelijkwaardige overgang mogelijk te maken en 
de werkgroepen te informeren. Nadat het kader voor een eventuele overgang is 
bepaald, zal het VBS-bestuur verder overleggen met onze eigen werkgroepen. 
 

7. Kastenwand. 
WR heeft de VBS verzocht de kastruimte, die wordt gebruikt, te onderzoeken en 
efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte. In dit kader wordt ook 
onderzocht of het bouwen van een nieuwe vaste kastenwand in de gang t.o. 
activiteitenruimte 1 en 2 (samenwerking VBS & WR) hierin soelaas kan bieden. 
 

8. Enquête. 
Bert vertelt dat een belangrijk deel van de gegevens van de ingeleverde formulieren 
inmiddels is verwerkt in rekenbladen. De hulp van de wijkteams van WR mag hierbij 
zeker niet onvermeld blijven; onze dank daarvoor. 
Zowel WR als de gemeente zijn bijzonder geïnteresseerd in de resultaten van de 
enquête. 
 

9. W.v.t.t.k. 
a. Datum volgende vergadering ( di 18 september 2012). 
b. Het Koninginnenachbal was met ca. 250 bezoekers een groot succes. Ineke spreek 

haar dank uit aan de organisatoren en vertelt, dat Tonny Bekink een draaiboek gaat 
opstellen voor de organisatie van dit en vergelijkbare evenementen. 

c. Rob deelt mee, dat het activiteitenboekje van de VBS wordt geactualiseerd; hij zal 
een email versturen aan de besturen van de werkgroepen met het verzoek om 
nieuwe stukjes te schrijven over de activiteiten en de bijbehorende gegevens. 
  

Aan de leden/ organisatoren van Besturen van Werkgroepen en andere activiteiten, 

Beste mensen, 
Het is al weer een tijd geleden dat het huidige “ACITVITEITENBOEKJE” van de VBS is 

samengesteld en verschenen. 

Er is in die tussentijd heel wat gebeurd en het is daarom goed om weer eens na te denken 

over een aangepaste versie. 

Hiertoe had ik gedacht dat u aan de hand van het huidige boekje eens naleest of een en 

ander voor uw activiteit, of workshop nog geldt, of dat er nog wijzigingen, dan wel 
aanpassingen zijn ontstaan. 

Wellicht heeft u zelf nog een aardige (andere) foto, die een beeld geven van de “club” 

waarom het gaat. Het gaat hier ook om namen en (e-mail-) adressen van contactpersonen. 

Misschien heeft u zelf nog ideeën voor andere aanvullende activiteiten, waar 

buurtbewoners zich kunnen vermaken, meldt ons dat dan ook. Alles waar wij de bewoners 
mee kunnen verblijden is welkom. 

 Mail mij de veranderingen, c.q. aanpassingen, of aanvullingen vóór uiterlijk 1 oktober 

2012, dan zullen wij na het verkrijgen van de (nieuwe) informatie met de drukker c.s. om 

de tafel gaan zitten en een mooie, nieuwe brochure van alle geweldige activiteiten 

samenstellen. 

Namens het Bestuur, Rob Borghart  e-mailadres: r.borghart@planet.nl 
PS., 
Ik neem de vrijheid om u zo nu en dan aan dit verzoek te herinneren. 
  

d. Het huidige VBS-bestuur bestaat uit vier personen; dit is onvoldoende. Het bestuur 
heeft advertenties geplaatst in Groot Rijswijk en op de vacaturebank 
(Vrijwilligerscentrum WR). Ineke roept de leden op mee te zoeken naar nieuwe 
bestuurders. 

e. Het bestuur wil een team inrichten, dat eventuele festiviteiten gaat onderzoeken 
rond het 40-jarige bestaan va de VBS. 
Nico van Geresteijn en Anne-Lize Timmermans bieden aan om te participeren; Wim 

mailto:r.borghart@planet.nl
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Nijhuis had zich in een eerder stadium al aangemeld. 
 

10. Rondvraag. 
a. Strandwalfestival: Communicatie zal via Rob Borghart verlopen.  

Deelnemers: SCMB: Country , Tai Chi, Handige Handjes en Dansen. 
SC Stervoorde: Ontmoetingsochtenden, Schilderclub en Country. 
Demo’s: SCMB: Country , Tai Chi, Handige Handjes en Dansen. SC Stervoorde: 
Country. 

b. Een aantal leden spreekt zijn afkeuring uit over het afgesloten deel van de  gang in 
Stervoorde. 

c. Nico vraagt om de telefoonnummers van de bestuursleden van BOMB van de VBS-
site te verwijderen. Nico zal een email sturen met een ‘centraal’ telefoonnummer. 
 

11. Sluiting. 
Ineke sluit om 20:45 de vergadering. 

 
 

Volgende vergadering dinsdag 18 september 2012 
(19:30, Stervoorde) 

 


