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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Dinsdag 18 september 2012, aanvang 19.30 uur 

Aanwezig: Ineke van Vliet (voorzitter), Herman Bloemsaat (penningmeester); Bert Vonk (secretaris); 
Saskia Nelissen (VBS-bestuur); Suze Kromhout van der Meer (Schildercub); Tonny Bekink 
(Danszondagmiddag); Nel Breedijk en Annie van Luijk (Ontmoetingsochtend); Huib van de Wal 
(Klaverjassen); Annika Bloemsaat (dansen MB di. middag); Wim Groeneveld (SCMB); Elly v.d. Meer 
(Bridge ma. avond); Jan Leidelmeyer (Countrydansen); Marjolijn Peters, Ron Fitz en Frans Kalse (BOSN); 
Jacob Schot (BODS); Wim Nijhuis (darts); Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge). 
Afwezig met kennisgeving: Bestuur BOSZ; Theo van Leeuwen en Ton Hendriks (SCMB); Wil Fortuin en 
Nel Timan (Bingo); Luc Magdelijns (SwOt); Coby Lieshout (Bridge); Nel Bloemen (Klaverjassen); Betty 
Theunissen (Handige Handjes MB); Jan Schokker en Peter Leijendekkers (Dansen za. avond); Petra 
Mosterd (Kledingbeurs); Bert Disser en Theo Warnink (BOMB); Lex vd Smeede (SCMB). 

 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 

a. Ineke opent om 19:30 de vergadering en heet allen welkom. 
b. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
c. Ineke stelt Saskia Nelissen voor. Zij is toegetreden tot het bestuur hetgeen 

tijdens de ALV van 25 april 2013 geformaliseerd dient te worden. Saskia zal 
samen met Rob Borghart zich bezig gaan houden met de bestuurstaken op het 
gebied van PR en SC activiteiten. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Ontvangen:  
a. Welzijn Rijswijk (WR): Schrijven m.b.t. de huur. Ineke geeft kort weer wat de 

nieuwe huurprijzen zijn van de diverse zalen in Stervoorde (Per dagdeel: Grote 
zaal € 186,70; Jongerenruimte € 88,10; activiteitenruimte € 55,60). Binnen de 
huidige afspraken betaalt de VBS echter een vast jaarbedrag voor alle 
geplande activiteiten; alleen niet geplande zaalhuur wordt volgens deze 
tarieven door WR in rekening gebracht. 

b. Gemeente Rijswijk: De conceptnotitie Bewonersparticipatie; deze is verspreid 
onder de vertegenwoordigers van de werkgroepen. 

c. Gemeente Rijswijk: De subsidie zal pas na okt. ’12 worden vastgesteld (zoals 
gebruikelijk), terwijl wordt gewaarschuwd voor een mogelijke korting in 2013. 

d. Gemeente Rijswijk: Verzoek om het kental weer te geven, dat de verhouding 
weergeeft tussen het subsidiebedrag 2012 en de totale VBS-uitgaven in 2010 
(53%). Met dit kental wil de gemeente een beter inzicht krijgen in de (relatieve) 
besteding van de verstrekte subsidies. 
In het antwoord hierop heeft de VBS laten zien dat dit kental aanzienlijk kan 
verschillen voor organisaties mèt en zonder horecavoorziening (zoals bijv. bij 
de Wijkcentra Stervoorde en Muziekbuurt). 

e. Gemeente Rijswijk: Uitnodiging voor deelname aan de discussieavond over het 
subsidiebeleidskader op 5 sept. ’12. 

f. Gemeente Rijswijk: Mededeling dat de Bewonersorganisatie en de sociaal 
culturele activiteiten van de Muziekbuurt definitief blijven werken onder de 
verantwoordelijkheid van de VBS. 

g. Gemeente Rijswijk: Mededeling, dat de Bewonersorganisatie Muziekbuurt en 
de ‘clubjes’ van sociaal cultureel Muziekbuurt definitief blijven werken onder 
verantwoordelijkheid van de VBS. 
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Verzonden: 
h. Werkgroepen VBS: Notitie ‘Bevorderen van de bewonersparticipatie’. 
i. Werkgroepen VBS, WR en gemeente Rijswijk: Resultaten VBS- enquête 2012. 
j. Werkgroepen VBS: Uitnodiging discussieavond subsidiebeleidskader Rijswijk. 
k. Werkgroepen VBS-Stervoorde: Verzoek de activiteiten van 2013 door te geven. 

 
3. Verslag van de vergadering van 31 mei 2012. 

a. wordt Ad.5. Wim Nijhuis krijgt een korte toelichting op de Brede School, o.a. 
m.b.t. de huurprijzen, die nog onduidelijk zijn omdat dit deel van de nota 
accommodatiebeleid nog niet is uitgevoerd. 

b. Het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Terugblik op de discussiebijeenkomst van de gemeente Rijswijk op 5 september jl. 
over het subsidiebeleidskader. 
a. Ineke is blij met de grote VBS-vertegenwoordiging tijdens de discussieavond, 

waarop de herijking van het subsidiebeleid is bediscussieerd. 
b. Ron: Geeft aan tijdens de avond de houding van de gemeente positief te 

hebben ervaren (goed geluisterd naar de inbreng van de deelnemers). Aan het 
eind van de avond kwam uit alle discussiegroepen een vergelijkbaar signaal: 
Het reduceren van de subsidie zal verstrekkende negatieve gevolgen hebben. 

c. Jacob: Gaf aan dat de technische uitvoering van de avond onder de maat was. 
De prachtige film, waarvan het geluid niet hoorbaar was (en daarmee zijn doel 
niet bereikte) en de geluidsoverlast door het zeer grote aantal deelnemers had 
hij als negatief ervaren. 

d. Bert: Alle discussiegroepen gaven hun zorg weer over de toenemende last op 
de toch al kleine groep vrijwilligers. 

e. Op 2 oktober as. zal dit onderwerp worden besproken in de forumbijeenkomst 
op het gemeentehuis. 
 

5. Notitie ‘Bevorderen van de bewonersparticipatie’ (reeds ontvangen). 
a. Deze notitie betreft zowel de bewonersorganisaties als de sociaal culturele 

werkgroepen; daarom is deze binnen de gehele VBS verspreid. 
b. De bespreking ervan is uitgesteld tot na de themabijeenkomst van WR (1 

nov.’12), waarin bewonersparticipatie het belangrijkste thema zal zijn; alle 
bewonersorganisaties van Rijswijk zullen hier vertegenwoordigd zijn. Tijdens de 
themabijeenkomst zal een lid van het LAS (Landelijk Samenwerkingsverband 
Aandachtwijken), de opstellers van het ‘Manifest van actieve wijkbewoners’, 
een lezing geven over de belangrijkste punten uit het manifest. 
Ineke roept allen op om de notitie goed te lezen en tijdens inspraak, die de 
gemeente nog zal organiseren, een gedegen input te geven. 
 

6. Bewonersorganisaties. 
a. BO De Strijp: Veel werk gehad met zaken als speelvoorzieningen in de wijk, 

boomkransen en ondergrondse containers. Intensief contact met de gemeente 
Rijswijk. Voorts is, tot groot plezier van de bewoners, de Cirkelmarkt geopend 
(supermarkt in ‘De Cirkel’). 

b. BO Steenvoorde Noord: Op 22 september 2012 organiseert de 12-jarige Kyra 
Looijenstein, geholpen door haar familieleden en vrienden en ondersteund door 
de vrijwilligers van de BO Steenvoorde Noord rondom de Benedictus- en 
Bernadettekerk 'Burendag in de Ministerbuurt' (tevens demo Petanque). 
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7. Brede school Muziekbuurt. 
Over de BS is op dit moment weinig te melden. Veel informatie over de BS i.h.a. en 
de BS Muziekbuurt i.h.b. is te vinden op www.bredeschoolrijswijk.nl.  
 

8. Mogelijkheden voor een ‘warme overdracht’ van een aantal activiteiten uit het pakket 
van Welzijn Rijswijk. 
Het bestuur heeft WR geïnformeerd over het standpunt van de VBS t.a.v. de 
overdracht van activiteiten: Zij dienen te passen in het regime van de huidige VBS-
WG’n (financieel -betaalbaar- en bestuurlijk -eigen bestuur-),WR gaat spreken met 
de over te dragen WG’n (uitgangspunten: WR stopt de activiteiten; VBS is, onder 
voorwaarden een alternatief). 
Er wordt nu gewacht op de reactie van WR. 
 

9. Kastenwand. 
a. Er zijn inmiddels twee offertes uitgebracht voor het bouwen van de 

kastenwand. Over een mogelijke financiële ondersteuning vanuit 
‘stimuleringsfondsen’ door  WR is nog niets bekend. 

b. Bert benadrukt nog eens, dat verplaatsingen van spullen van de WG’n (als de 
kastenwand gereed is) pas na overleg met de betrokken WG’n zullen 
plaatsvinden. 
 

10. Resultaten enquête. 
Bert licht kort een aantal opmerkelijke punten toe uit de resultaten van de VBS-
enquête 2012: 
a. Grote respons (>1000 ingevulde enquêteformulieren) 
b. De bekendheid van de BOSZ, toch een ‘jonge’ BO, bleek opvallend groot (51%) 

t.o.v. de andere BO’s, bijv. t.o.v. de BOMB (48%) waar toch een groot deel van 
het wijkprogramma is afgehandeld. 

c. Een paar respondenten hebben aangegeven mee te willen doen met BO’s en 
sociaal culturele activiteiten. Bert verzoekt de besturen van de BO’s met hem 
de mogelijkheden te bekijken om deze mensen te benaderen (de enquête was 
immers anoniem).. 

d. Een groot deel van de respons komt van 55-plussers. Mogelijk dat binnen  de 
gezinnen de ouders de enquête hebben ingevuld en niet de kinderen. Er wordt 
overigens wel regelmatig aangegeven dat er behoefte is aan activiteiten met 
en/of voor kinderen. 

e. Een klein aantal respondenten gaf aan het huiskamergevoel in Stervoorde te 
missen. 

f. Bert roept allen op de resultaten van de enquête (m.n. de eerste zeven 
bladzijden) goed te lezen en met ideeën te komen voor vervolgacties. 

g. Het verwerken van de ingevulde enquêteformulieren en het analyseren van de 
resultaten is een enorme inspanning gebleken voor een vrijwilligersorganisatie 
als de VBS. Bert bedankt wijkteams van WR voor hun hulp hierbij. 
 

11. W.v.t.t.k. 
a. Activiteitenboekje VBS. 

i. Het bestuur heeft besloten om het activiteitenboekje van de VBS jaarlijks te 
vernieuwen. 

ii. Voorts zal het elk jaar niet alleen op druk bezochte punten neer worden 
gelegd, maar ook jaarlijks huis-aan-huis worden verspreid. 

http://www.bredeschoolrijswijk.nl/
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iii. Alle vertegenwoordigers van BO’s en WG’n wordt verzocht om hun bijdrage 
aan het boekje te actualiseren en aan Rob Borghart te sturen 
(r.borghart@planet.nl ). 

b. Datum brainstormbijeenkomst viering 40-jarig jubileum.  
i. Voor de organisatie van dit jubileum hebben zich inmiddels aangemeld: 

Tonny Bekink, Wim Nijhuis, Nico van Geresteijn, Anne-Lize Timmerman. 
Tonny geeft aan dat de oproepvrijwilligers ook graag mee zullen doen. 
Voorts zal een van de VBS-bestuursleden participeren. 

ii. Het bestuur zal een datum voor de eerste bijeenkomst bepalen nadat de 
kaders van de viering (zoals de kosten, voor wie, waar etc.) zijn vastgesteld. 

c. Terugblik op het Strandwalfestival. 
Iedereen, die zich als deelnemer had opgegeven, is op het Strandwalfestival 
gekomen. De reacties zijn zeer positief en enthousiast (veel informatieboekjes 
uitgedeeld); de dansdemonstratie was succesvol, bezoekers deden volop mee. 
Alle deelnemers worden bedankt voor hun inzet! 

d. De vertegenwoordigers van de WG’n zullen in de komende tijd worden 
benaderd met het verzoek om gedetailleerde informatie t.b.v. subsidieaanvraag 
2014 te leveren. 
De secretaris zal t.z.t. een email sturen met details. Het betreft: Aantal reguliere 
soc. culturele activiteiten per jaar; aantal incidentele activiteiten per jaar; aantal 
deelnemers regulier en incidenteel; aantal bestuursvergaderingen (BO’s); 
aantal openbare vergaderingen (BO’s); indien de entreeprijs afwijkt van de 
gebruikelijke  € 5,45 per maand of € 1,35 per keer, de prijs per deelname.  

e.  De penningmeester heeft voor alle WG’n een kas- en giro-overzicht gemaakt 
(zie bijlage). Hij licht het gebruik ervan kort toe. 

f. Ineke vertelt, dat de VBS een (boeken)leesclub rijker is. De leesclub komt, o.l.v. 
Kees Hoogzaad elke derde vrijdag van de maand in het VBS-kantoor bij elkaar 
om een door hen gekozen boek te bespreken. 

g. Verder zal er, afhankelijk van de beslissing van de gemeente over de begroting 
van WR, in 2013 ca. eenmaal per twee weken in Stervoorde een dansavond op 
zaterdag worden georganiseerd. Vooralsnog zullen in dit overgangsjaar (vooral 
m.b.t. het beheer) de entreekosten € 4,= bedragen. De data van de 
danszaterdagavonden in de eerste helft van 2013 zijn: 12 & 26 jan.; 9  & 23 
febr.; 9, 16 & 30 maart; 13 & 27 apr.; 11 & 25 mei; 8 & 22 juni en 6 juli 2013. 

h. De kerstborrel voor alle VBS-vrijwilligers zal dit jaar plaatsvinden op 
zaterdagavond 15 december 2012 v.a. 20:00. 
 

12. Rondvraag. 
a. Jacob Schot (BODS) vraagt of aan het logo van de BO’s de tekst ‘Vereniging 

Buurtraad Steenvoorde’ kan worden toegevoegd. Hij vindt dat de letters VBS in 
het logo deze toelichting behoeven. Ineke geeft aan dat een beslissing hierover 
is voorbehouden aan de Algemene Ledenvergadering van de VBS en dat, bij 
een eventueel besluit tot wijzigen, de intellectueel eigenaar van het logo, Puur 
Rood, daar over moet worden benaderd. 
Omdat de BODS graag shirts wil laten bedrukken met het logo, wordt besloten 
om het logo van De Strijp zelf ongewijzigd te laten en buiten het kader van het 
logo er boven de tekst ‘Vereniging Buurtraad Steenvoorde’ toe te voegen. 

b. Bert roept de vertegenwoordigers van de WG’n op de gegevens van hun 
leden te actualiseren en deze naar het VBS-secretariaat (vbs-secretariaat@v-
b-s.nl ) te sturen. 

mailto:r.borghart@planet.nl
mailto:vbs-secretariaat@v-b-s.nl
mailto:vbs-secretariaat@v-b-s.nl


20120918_Bestuur & Werkgroepen VBS_Verslag 5/6 Bert Vonk, secretaris 

c. Marjolijn wijst op de diverse burendagen en op de ‘burendagsite’, 
www.burendag.nl . 
 

13. Sluiting. 
a. Ineke sluit de vergadering om 21:50. 
b. Datum volgende vergadering: 

Donderdag 29 november 2012, 19:30 Stervoorde 

http://www.burendag.nl/
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BIJLAGE BIJ VERSLAG GECOMBINEERDE VERGADERING VBS-
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGERS WERKGROEPEN  
 

Dr. H.J. van Mooklaan 1 2286 BA RIJSWIJK

Penningmeester: H.P. Bloemsaat Tel.nr: 06 33107528 ING 3268205

WERKGROEP

MAAND

rek. nr. Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

BEGINSALDO

8100 bijdrage leden

maandleden x € 5,45

Weekleden x € 1,35

8150 opbrengst extra activiteiten

7100 Organisatiekosten activiteit WG

7250 afdracht overheadkosten

4050 vergoeding vrijwilligers

4069 onkosten vrijwilligers

4305 kantoormateriaal

4307 drukwerk wijkkrant

4315 telefoonkosten

4320 porto kosten

4327 Kosten website

4650 consumpties vergadering

4790 bank- en girokosten

2100 kas/giro

Telling

XX21 NIEUW SALDO

KAS GIRO

VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE

 
 


