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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Dinsdag 19 november 2013, aanvang 19.30 uur 
In het wijkcentrum Muziekbuurt (in de Brede School MB)  

 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen, Loeki Altorf, Herman Bloemsaat en Bert Vonk (VBS-
bestuur); Nico van Geresteijn (BOMB); Wim Groeneveld (SCMB); Wil Fortuin en Nel Timan (Bingo);); 
Suze Kromhout van der Meer en José Reneman (Schilderclub Stervoorde); Frans Kalse (BSN); Jacob 
Schot (BODS); Nel Breedijk (Creatieve ontmoetingsochtenden); Tonny Bekink (Dansen zo. mi.); 
Annika Bloemsaat (Dansen MB); Elly vd Meer en Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge); Josje van Swieten 
(Computerclub en Country Line dansen ‘Magic Boots’); Jan Leidelmeyer (Country dansen ‘Go for it’); 
Huib vd Wal (Klaverjassen Stervoorde); Emy Gideonse (Vrouwendiscussiegroep). 
Afwezig met kennisgeving: Sytske Hoogenboom, Martin Weller, Jan Vleghert, Arie Twilt en Tom 
Voshol (BOSZ); Nel Bloemen en Ton Rademakers (Klaverjassen Stervoorde); Cees en Marjan van 
Delft & George Koers (Muziek ‘The Swinging Oldtimers’); Wim Nijhuis (Darten); Theo v Leeuwen 
(SCMB); Annie van Luijk en Loekie van Leijde (Creatieve Ontmoetingsochtenden). 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
a. 19:35: Ineke opent de vergadering, heet allen welkom en dankt BOMB & 

SCMB voor de gastvrijheid in dit fraaie nieuwe onderkomen. 
b. Ineke heet in het bijzonder Suze welkom en memoreert dat Suze op 20 

november as. haar 60-jarig huwelijksfeest zal vieren. Zij heeft hierover een 
felicitatiebrief ontvangen van onze Koning; verder zal de burgemeester 
van Rijswijk morgen het diamanten bruidspaar komen feliciteren. Ineke 
reikt Suze een bloemetje uit namens de VBS. 

c. Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
Ontvangen (een relevante selectie uit de door de VBS ontvangen stukken): 
a. Gemeente Rijswijk: Reactie op de ingediende zienswijzen op de Nota 

Bewonersparticipatie in de forumvergadering. 
b. Gemeente Rijswijk: Nota Bewonersparticipatie op 15/10/’13 in de 

forumvergadering. 
c. Gemeente Rijswijk: Opening van de Brede School Muziekbuurt op wo. 

25/09/’13. 
d. Gemeente Rijswijk: Vaststelling van de subsidie 2012en de 

ontwerpsubsidiebeschikking 2014 (totaal € 40.196,=; dit bedrag dient 
gekoppeld te worden aan de begrotingen van de resp. BO’s). 

Verzonden: 
e. Aan Welzijn Rijswijk: De zalenplanning van de VBS voor wijkcentrum 

Stervoorde in 2014. 
f. Aan de besturen van alle VBS-werkgroepen: Verzoek tot actualisering van 

de ledenadministratie. 
g. Aan de BO’s: Aandacht gevestigd op de ‘anti-inbraak-actie’ van de politie 

op 11-12-’13.  
 

3. Verslag van de vergadering van 29 mei jl. 
(Het verslag staat op onze website, www.v-b-s.nl. Onder de kop ‘Vergaderingen en verslagen’ 
(linkerzijde homepage) staat een blok ‘Vergaderingen VBS bestuur met werkgroepen’; 
daaronder staan de verslagen gerangschikt op datum.) 
a. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

http://www.v-b-s.nl/
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4. Verhuizing wijkcentrum Muziekbuurt naar gebouw Brede School. 
De aanloop naar de verhuizing verliep enigszins hobbelig. Een aantal 
(technische) voorzieningen waren nog niet in orde. Het haperen van de lift bijv. 
verhinderde de oudere deelnemers om deel te nemen aan hun activiteit als 
deze zich op de bovenverdieping afspeelde. 
De vergaderruimte voor de BOMB was heel erg klein; nu wordt de 
personeelsruimte gebruikt. 
Ton Hendriks en Nico van Geresteijn nemen namens resp. SCMB en BOMB 
deel aan het eerste deel van het overleg van het managementteam van de 
Brede school om zo de beheerfunctie van het wijkcentrum in de Brede school 
in te kunnen vullen. De eerste indrukken van deze samenwerking zijn 
voorzichtig positief, hoewel er moeite moet worden gedaan om een 
gelijkwaardige positie in het MT te houden. 
Per 01-10-’14 zal er een coördinator worden aangesteld voor (o.a.) het gebruik 
van de ruimtes. 
 
 

5. Viering 40-jarig jubileum. 
Omdat is gebleken dat er binnen de VBS onvoldoende organisatiekracht 
aanwezig is om de viering van het 40-jarig jubileum binnen het geplande kader 
te organiseren, heeft het bestuur overlegd over de kaders van een aangepast 
jubileumfeest. 
Het goede nieuws is dat er nog steeds een feest komt. We hebben echter 
besloten om het uitsluitend voor alle vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de 
VBS te doen. 
Dit betekent dat er i.p.v. 600 ongeveer 100 tot 120 mensen zullen deelnemen. 
Het zal dan ook uitsluitend in de grote zaal en de foyer plaatsvinden.  
Het zal worden uitgevoerd op een manier, die vergelijkbaar is met de jaarlijkse 
kerstborrel voor de VBS-vrijwilligers. Omdat het financiële kader ongewijzigd 
blijft, zijn er nu mogelijkheden ontstaan om het feest iets meer aan te kleden. 
 

6. Website en workshop Facebook. 
a. Saskia roept de vertegenwoordigers van de werkgroepen op om de 

website en facebook-pagina van de VBS te promoten. 
b. Het aantal likes van de facebook-pagina is nog erg beperkt.  

Om de leden beter bekend te maken met het gebruik en de voor- en 
nadelen van facebook zal de VBS in 2014 een workshop organiseren 
onder leiding van een deskundige. Saskia zal de leden polsen over 
belangstelling voor de workshop, die in oktober ’14 zal plaatsvinden. Op 
verzoek van de vergadering zal ook een eerdere datum worden 
onderzocht. 
 

7. Kerstbijeenkomst zaterdagavond 21 december 2013. 
De uitnodigingen zijn per email en later per snailmail verstuurd. Een aantal 
vertegenwoordigers geeft aan, dat de aanmelding van hun vrijwilligers niet 
geheel correct blijkt te zijn overgekomen. Bert zal dit corrigeren en de 
betrokken vrijwilligers alsnog uitnodigen. 
 

8. W.v.t.t.k. 
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a. De BO’s zijn benaderd over het initiatief van de politie op 11-12-’13: ‘Een 
dag zonder inbraken’. 
Dat kan als de buurt meewerkt. 
Uit Estland is een burgerinitiatief overgewaaid naar Nederland: het 
oorspronkelijke idee in Estland was, om in één dag het hele land op te 
ruimen. Het bleek een groot succes te zijn. Burgers in Nederland raakten 
hierdoor geïnspireerd. Zij kwamen op het idee, om op een soortgelijke 
manier gezamenlijk een vuist te maken, maar dan tegen woninginbraken. 
Met als doel één dag zonder woninginbraken. Als iedereen de handen 
ineenslaat, is niets onmogelijk. En daarmee was ‘1dagniet’, op 11-12-’13, 
een feit. Kort gezegd: Op 11 december 2013 gaan we met z’n allen voor 
een dag zonder inbraken. 
De politie wil graag worden geïnformeerd over eventuele initiatieven, 
zodat de inzet van hun personeel kunnen bepalen. 

b. De volgende vergadering is donderdag 20 maart 2014, 19:30, 
wijkcentrum Stervoorde. 
 

9. Rondvraag. 
a. Tonny Bekink vraagt om een korte toelichting op het aftreden van de 

secretaris en (o.a.) de gevolgen hiervan op het organiseren van het 40-
jarig jubileum. 
Na een korte toelichting roept Bert de leden van de VBS op om vooral 
zuinig te zijn op de bestuursleden van de VBS. 

b. Wim Groeneveld heeft een aantal vragen over het beheer van de Brede 
school. Deze vragen worden doorverwezen naar het MT-overleg van de 
Brede school. 

c. Josje van Swieten vraagt om een bord bij de uitgang van de Brede school 
waarop aan- en afwezigheid van VBS-leden kan worden aangegeven 
(i.v.m. het mogelijk ongewenst insluiten van aanwezigen). Ook deze vraag 
wordt doorverwezen naar het MT-overleg van de Brede school. 

d. Jacob Schot: 
i. Wijst op een artikel in de (landelijke) pers over het succesvolle 

project van het plaatsen van zonnepanelen in De Strijp. 
ii. Geeft aan dat het jubileumfeest zeer geslaagd was, mede dank zij 

de inzet van de vrijwilligers. 
iii. Vindt dat de discussie met de gemeente Rijswijk over de 

parkeerproblematiek enigszins stroef verloopt, maar er schot in lijkt 
te komen. 

iv. Is bij de voorlichtingsbijeenkomst geweest over het gebruik van de 
AED ‘Hartveilig wonen’. Hij gaat proberen om dit onderwerp te 
promoten in De Strijp. 

e. Nico van Geresteijn: 
i. Toont de nieuwe wijkkrant van de Muziekbuurt en nodigt iedereen 

uit er een mee te nemen. 
ii. Geeft aan dat hij mogelijk per 30-03-’14 zal aftreden en roept op 

om te zoeken naar een opvolger. 
 

10. Sluiting. 
Ineke sluit om 21:40  de vergadering 


