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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Woensdag 29 mei 2013, aanvang 19.30 uur 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen en Bert Vonk (VBS-bestuur); Paula Heidema en Nico van 
Geresteijn (BOMB); Wim Groeneveld (SCMB); Wil Fortuin en Nel Timan (Bingo); Nel Bloemen 
(Klaverjassen); Suze Kromhout van der Meer (Schilderclub); Marjolijn Peters, Frans Kalse, Andy Kooy 
en Ron Fitz (BSN); Sytske Hoogenboom (BOSZ);); Jacob Schot (BODS); Nel Breedijk (Creatieve 
ontmoetingsochtenden); Jan Leidelmeyer (Country dansen ‘Go for it’); Wim Nijhuis (Darten). 
Afwezig met kennisgeving: Herman Bloemsaat (VBS-bestuur); Tonny Bekink (Dansen zo. mi.); Marjan 
en Cees van Delft (Swinging Oldtimers); Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Emy Gideonse 
(Discussiegroep), Theo v Leeuwen (SCMB); Annika Bloemsaat (Dansen MB); Loekie v Leijde, Annie 
van Luijk (Creatieve ontmoetingsochtenden) 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 

Opening om 19:40. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 19 leden aanwezig, 
10 afwezig met kennisgeving. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Ingekomen: 
a. Gemeente Rijswijk: Nota bevorderen bewonersparticipatie 
b. Gemeente Rijswijk: Beëindigen PEP-pas (voorheen HOF-pas) per 01/01/’14 
Verzonden: 
c. Uitnodiging aan alle werkgroepen om deel te nemen aan de vrijetijdsmarkt. 
d. Vergaderstukken ALV en jaarverslag 2012. 
e. Uitnodiging aan de werkgroepen om deel te nemen aan het 

Strandwalfestival. 
f. Verantwoording van de subsidiegelden 2012 en begroting en werkplan 2014 

naar de Gemeente Rijswijk. 
g. Zienswijze op de nota bevorderen bewonersparticipatie naar de Gemeente 

Rijswijk. 
 

3. Verslag van de vergadering van 21 maart 2013. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vrijwilligers-/ledenadministratie. 
a. De bestuursleden van de werkgroepen worden verzocht om de gegevens 

voor de VBS-ledenadministratie up-to-date te houden. Bert zal een lijst naar 
de besturen sturen met daarop de gegevens, die worden gevraagd. Het 
aanmerken van leden als vrijwilliger, verdient extra aandacht. 

b. Het beëindigen van de PEP-pas (voorheen HOF-pas) per 01/01/’14 door de 
gemeente wordt kort toegelicht. 
 

5. Eindejaar attentie vrijwilligers. 
a. De eindejaar attentie voor onze vrijwilligers is een gebaar van waardering 

voor de inspanningen, die zij hebben gedaan in het afgelopen jaar voor de 
VBS. Het is geen onkostenvergoeding. 

b. Ron Fitz heeft een idee opgesteld over de attentie voor vrijwilligers, die zich 
een deel van het jaar hebben ingezet: De grootte van attentie koppelen aan 
de tijd, die zij zich hebben ingezet (verdelen naar ratio). 
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c. Voorts wordt de mogelijkheid van een andere vorm van waardering 
besproken (bijv. maaltijd, bus trip etc.). 

d. Besloten wordt om de attentie gelijk van vorm en grootte te houden 
(Kerstborrel voor de vrijwilligers met partner en cadeaubon). 
De besturen van de werkgroepen zullen zorgvuldig vaststellen, wie als 
vrijwilligers in hun werkgroep worden aangemerkt.  
In oktober van elk jaar zullen zij de secretaris hierover een email sturen en 
a.d.h.v. deze emails zal de ‘oktoberlijst van vrijwilligers’ worden opgesteld. 
Uitsluitend de vrijwilligers, die op deze lijst staan, zullen in aanmerking 
komen voor de attentie. 
 

6. Viering 40-jarig jubileum. 
a. Datum: 24 mei 2014. 
b. Plaats: Het hele wijkcentrum Stervoorde + een tent voor de ingang 
c. Jubileumcommissie is tweemaal bijeen geweest en inventariseert welke 

mogelijkheden er zijn binnen het door het bestuur gestelde kader. 
 

7. Facebook-groep. 
a. Om het eenzijdige concept van de website te doorbreken (nu alleen maar 

informatie vanuit het VBS-bestuur) is er een facebook-groep ingesteld. 
Op www.v-b-s.nl staat nu een ‘knop’ die de gebruiker direct op de facebook-
pagina brengt. 
Alle leden kunnen nu hun eigen ‘VBS-belevenissen’, commentaar of 
aanvullingen daarop, foto’s etc. op de facebook-pagina zetten. 

b. Alle leden, die een facebook-account hebben, zijn al uitgenodigd om lid te 
worden van de VBS-facebook. 

c. Met dezelfde gedachte (het stimuleren van het gebruik van de VBS-website) 
worden vergaderstukken niet meer naar de leden gemaild, maar kunnen zij 
ze vinden op www.v-b-s.nl. 
 

8. Strandwalfestival 2013. 
a. Data: 13, 14 en 15 september 2013. 
b. Saskia is bij de informatiebijeenkomst op 16/04/13 geweest. 
c. Het festival heeft een nieuwe huisstijl en een nieuwe website gemaakt, 

http://strandwalfestival.nl. Op de website kunnen de deelnemende 
werkgroepen met foto’s en een kort verhaal ‘reclame maken’ voor zichzelf. 

d. De organisatie wil de Rijswijkse buurten (lees ook bewonersorganisaties) 
meer betrekken bij het festival. 

e. Op zondag is er een sport- en speldag, waaraan de buurten mee kunnen 
doen. Om dit ‘op te leuken’ is er een budget beschikbaar om bijv. bedrukte T-
shirts te kopen.  

f. Saskia heeft twee emails naar de werkgroepen gestuurd met een oproep om 
mee te doen. 

g. Vooralsnog zijn de deelnemers Schilderclub Stervoorde, Creatieve 
Ontmoetingsochtenden (kraam) en Tai Chi, Dansen MB (demonstratie). Het 
activiteitencomité MB denkt nog na over deelname. 

h. De Swinging Oldtimers wilden graag optreden tijdens de openingsavond; dit 
is echter al toegezegd aan een andere Rijswijkse band (Frank and the Silly 
Syphonies). 
 

http://www.v-b-s.nl/
http://www.v-b-s.nl/
http://strandwalfestival.nl/
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9. W.v.t.t.k. 
a. BO Steenvoorde Noord is begonnen met een boekenkastproject. In de hal 

van Stervoorde staat nu een kast met boeken, waaruit iedereen naar 
believen boeken kan pakken en/of (terug)zetten. Hierdoor ontstaat een 
(gratis) boekenuitwisseling tussen de bewoners. De vergadering is zeer 
enthousiast over dit initiatief. 

b. De dart club houdt op vrijdag 31 mei as. (19:15-23:00) een dartfestival. Op 
deze avond zullen ook de prijzen van de afgelopen competitie worden 
uitgereikt. 

c. Datum volgende vergadering: dinsdag 17 september 2013. 

 
10. Rondvraag. 

a. Ron Fitz vraagt aandacht voor de eenzamen tijdens de vakantieperiode, 
waarin de sociaal culturele activiteiten van de VBS vrijwel allemaal stilliggen.  
Ineke geeft aan dat dit zal worden meegenomen in een van de werkgroepen 
van het wijkprogramma Steenvoorde Zuid over het activeringsaanbod 
(doorbreken van eenzaamheid). 
Ron stelt voor om een zomerprogramma te organiseren met daarin de VBS-
activiteiten breed vertegenwoordigd. 
Suze geeft aan dat de activiteiten niet zomaar stilliggen; meestal zijn een 
groot deel van de leden en de vrijwilligers op vakantie. Bij eerdere pogingen 
om de schilderclub in de zomer voort te zetten, kwamen er ‘anderhalve man 
en een paardenkop’. 

b. Andy Kooy: 12 juni as. is de buitenspeeldag; festiviteiten in Steenvoorde 
Noord (Pr. Margrietsingel) 

c. Paula Heidema: In de Muziekbuurt zijn op 12 juni ook activiteiten in het kader 
van de buitenspeeldag (Clavecimbellaan). 

d. Wim Nijhuis spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen die het VBS-
bestuur verrichten; hij krijgt algemene bijval. Bert geeft aan dat de zaal 
gevuld is met ‘gouden appeltjes’ van de VBS. 
 

11. Sluiting. 
Ineke sluit de vergadering om 20:40. 

 
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                     


