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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Donderdag 21 maart 2013, aanvang 19.30 uur 

Aanwezig: Ineke van Vliet, Herman Bloemsaat, Saskia Nelissen en Bert Vonk (VBS-bestuur); Paula 
Heidema, Bert Disser en Nico van Geresteijn (BOMB); Wim Groeneveld (SCMB); Wil Fortuin en Nel 
Timan (Bingo); Nel Bloemen en Ton Rademaker (Klaverjassen); Suze Kromhout van der Meer 
(Schilderclub); Frans Kalse en Ron Fitz (BSN); Sytske Hoogenboom (BOSZ); Tonny Bekink (Dansen zo. 
mi.); Marjan en Cees van Delft (Swinging Oldtimers); Annie van Luijk en Nel Breedijk (Creatieve 
ontmoetingsochtenden), Marjolijn Peters (BSN) (later). 
Afwezig met kennisgeving: Rob Borghart (VBS-bestuur), Jacob Schot en Riko vd Stap (BODS), Luc 
Magdelijns (SwOt, niet meer in bestuur), Ton Hendriks (SCMB), Hub vd Wal (klaverjassen), Elly van de 
Meer, Yvonne Sloet en Coby Lieshout (bridge) 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.  

a. Er zijn 21 leden aanwezig en 7 afwezig met kennisgeving  
b. Vandaag is Bert Disser, voorzitter van BOMB voor het laatst in ons midden. Bert 

gaat zijn kwaliteiten aanwenden in Delft en kan dit niet combineren met het 
voorzitterschap. Hiermee verliest de VBS een schat aan ervaring (bijna 20 jaar). 
Ineke looft Bert om zijn grote inzet voor de VBS en  de BOMB en dankt hem dat 
hij het wijkprogramma MB, dat in de afrondende fase verkeert, nog tot het einde 
wil begeleiden. Zij geeft Bert bloemen en wijn als een klein gebaar van dank. 

c. Rob Borghart kan tot zijn grote spijt zijn taken als bestuurslid niet meer 
combineren met zijn privé-agenda. Hij legt daarom zijn functie neer. 

d. De agenda wordt ongewijzigd vastgelegd. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Ineke memoreert een selectie van, voor de vergadering interessante, ingekomen en 
verzonden stukken. 
 Ingekomen stukken  
a. Gemeente Rijswijk: Voorlopige subsidiebeschikking 2013 à € 42.344,= 
b. Gemeente Rijswijk: Nota Herijking subsidiebeleidskader (heeft vooralsnog geen 

consequenties voor de VBS). 
c. Gemeente Rijswijk: Vaststelling subsidie 2011 en toestemming om het overschot 

van 2009 (dat anders geretourneerd zou moeten worden aan de gemeente) 
gericht aan te wenden voor de VBS. 

d. Gemeente Rijswijk: Subsidie Koninginnedag en Buitenspeeldag. 
Verzonden stukken 
e. Gemeente Rijswijk: algemeen evaluatieformulier Proef Muziekbuurt. 

 

3. Verslag van de vergadering van 29 november 2012. 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, dat hiermee ongewijzigd wordt 
vastgesteld. 
 

4. Gewijzigd ‘Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met de 
werkgroepen’. 
a. In het regelement zijn de werkgroepen Zaterdagavond dansen (3.5) en Lees club 

(3.11) opgenomen. 
b. Onder 3.15 (BOMB) is het Activiteitencomité MB toegevoegd. 
c. Het regelement wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 

 
5. Jaarverslag en jaarrekening 2012 en begroting & werkplan 2014. 

a. Het jaarverslag wordt door de vergadering ongewijzigd geaccepteerd. 
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b. De jaarrekening 2012 wordt door de vergadering geaccepteerd, met dien 
verstande dat de BOMB en BSN na de vergadering nog enige wijzigingen zullen 
voorstellen aan de penningmeester. 

c. De begroting 2014 wordt door de vergadering geaccepteerd, met dien verstande 
dat de BOMB en BSN na de vergadering nog enige wijzigingen zullen voorstellen 
aan de penningmeester. 

d. In begroting heeft het bestuur twee opties beschreven om een dreigend 
begrotingstekort tegen te gaan. De vergadering kiest voor optie a.  
De eigen bijdrage van de deelnemers wordt verhoogd naar € 5,95 per maand (€ 1,50 per 
keer). Van deze € 5,95 is dan € 4,10 bestemd voor de activiteit zelf (gelijk aan de huidige 
situatie) en € 1,85 als maandelijkse afdracht aan de VBS (resp. € 1,00 en € 0,50 per 
keer). 

e. Het werkplan 2014, een stuk waarmee de VBS aan de gemeente Rijswijk laat zien 
op welke wijze de subsidiegelden zullen worden besteed, wordt door de 
vergadering ongewijzigd geaccepteerd. 

f. Het bestuur zal de bovenstaande stukken met het positieve advies van de 
vergadering aanbieden aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 april as. 
 

6. Voorstel toevoegen van ‘Vereniging Buurtraad Steenvoorde’ aan logo’s. 
Het bestuur heeft, n.a.v. het verzoek van 
Jacob Schot , door Annemie Nienhuis (Puur 
Rood en ontwerpster van onze logo’s) een 
conceptwijziging van de logo’s laten maken 
(Toevoeging ‘Vereniging Buurtraad 
Steenvoorde’. Het getoonde logo is hier een 

voorbeeld van; de wijziging betreft de logo’s van alle BO’s en het wijkcentrum MB. 
De vergadering stemt unaniem in met de wijziging. Het bestuur zal de gewijzigde 
logo’s met dit positieve advies voorleggen aan de ALV. 
 

7. Vrijwilligers-/ledenadministratie. 
a. Alle besturen worden opgeroepen wijzigingen in hun ledenbestand door te geven 

aan het secretariaat van de VBS (secretariaat@v-b-s.nl) zodat de 
ledenadministratie van de VBS up-to-date is. 

b. Bij de kerstborrel voor de vrijwilligers zijn een aantal vrijwilligers ten onrechte 
‘buiten de boot gevallen’. Het bestuur betreurt dit in hoge mate en heeft deze 
omissie, waar mogelijk gecorrigeerd. Helaas is het bestuur ook (zelfs tijdens het 
feest) lastig gevallen met vragen over vrijwilligers, die niet door de VBS als 
vrijwilliger waren aangemerkt. 
Wie zijn bij de VBS vrijwilliger: 

i. Alle bestuurders van werkgroepen, 
ii. alle leden van de groep oproepvrijwilligers (Tonny Bekink)  en 
iii. alle leden, die door de besturen worden aangemerkt als vrijwilliger.  

Na de ALV zal er een lijst naar de besturen worden gezonden met daarop de 
namen van de (huidige) vrijwilligers en de werkgroep(en) waar zij in participeren. 
De besturen wordt verzocht deze lijst zorgvuldig door te nemen en deze aan te 
vullen of te corrigeren. 
 

8. Viering 40-jarig jubileum. 
Binnenkort zal de werkgroep ’40-jarig bestaan’ bij elkaar komen. Het bestuur heeft 
een kader vastgesteld waarbinnen de viering plaats zal vinden. Een paar punten 
hieruit. Het budget is € 15000,= (de WG kan natuurlijk naar sponsors of fondsen 
zoeken om dit bedrag te vergroten). De viering zal in Stervoorde zijn (andere 
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locaties, bijv. de Broodfabriek bleken veel te duur), waarbij alle zalen en een tent 
voor de ingang kunnen worden gebruikt. Omdat de tent een noodzaak is (verwacht 
aantal bezoekers 600 à 700) wordt een datum in juni 2014 gekozen. Ongeveer de 
helft van het budget zal worden opgesoupeerd door accommodatiehuur, 
versnaperingen en drankjes. Het feest is alleen voor VBS-leden en een select aantal 
genodigden. 
Ron Fitz stelt voor om alle bewoners in ons zorggebied een bon te geven voor één 
gratis deelname aan een van de VBS-werkgroepen. 
 

9. W.v.t.t.k. 
a. De Vrijetijdsmarkt (WR) is op 19/04/’13; Saskia roept de werkgroepen op om zich 

op te geven voor deelname (heeft zij ook al per email gedaan). 
b. Onze ALV is op donderdag 18 april a.s. (19:30, Stervoorde). 
c. De volgende gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur met 

vertegenwoordigers van de werkgroepen is op woensdag 29 mei a.s. (19:30, 
Stervoorde). 
 

10. Rondvraag. 
a. Wim Groeneveld (penningmeester SCMB) laat een zogenaamde spooknota zien. 

De VBS heeft ook een aantal van deze criminele nota’s ontvangen. Herman raadt 
iedereen aan waakzaam te zijn en niet op dit soort nota’s te reageren. Met dank 
aan Wim voor zijn oplettendheid. 

b. Cees van Delft (Swinging Oldtimers) stelt voor dat de Swinging Oldtimers een 
optreden verzorgen bij de opening van het Strandwalfestival. Ineke geeft aan dat 
de email met de uitnodigingen voor het festival er aan komt en dat het aanbod 
Cees zal worden doorgegeven. 
 

11. Sluiting.  
Ineke sluit de vergadering om 21:00. 

 
 
Volgende gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur met vertegenwoordigers 
van de werkgroepen is op woensdag 29 mei a.s. (19:30, Stervoorde). 
 


