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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Woensdag 27 mei 2015, aanvang 19.30 uur 
Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Deborah Signore-Brouwer, Mervat Marzouk (VBS-bestuur);  Wil Fortuin, 
Nel Timan (Bingo); Suze Kromhout van der Meer (Schilderclub Stervoorde) Elly van der Meer, Coby 
Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Cees van Delft (muziek), Nel Bloemen (Klaverjassen), 
Ron Fitz, John Moeleker, Marjolijn Peters (BSN), Herman en Annika Bloemsaat (Dansles MB) Theo 
van Leeuwen en Ton Hendriks (SCMB soc.cult), Henny Disser en Emy Gideonse (Discussiegroep), 
Wim Nijhuis (darten), Onno Boks (BOSZ), Peter van Roekel (BOMB),  
 
Afwezig met kennisgeving: Jacob Schot (BODS), Paula Heidema (BOMB), Sytske Hoogenboom en 
Arie Twilt (BOSZ), Joke Eijkelhof (O.O.)Jan Leidelmeyer (country linedance)                                                                                                                                                                                                                                   
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
Voordat de vergadering officieel start heet Ineke Wil Fortuin, Nel Timan en Suze 
Kromhout van der Meer extra van harte welkom. De VBS neemt in deze vergadering 
afscheid van hen na hun jarenlange enorme inzet en enthousiasme. 
Ineke geeft aan dat iedereen het heel vreemd zal vinden als Wil en Nel niet meer de 
Bingo spelen en bij de VBS vergaderingen aanwezig zijn. De Bingo hebben zij velen 
jaren met z’n tweeën gedaan en deden daar zoveel mensen een enorm plezier mee 
en niet alleen om de Bingo zelf maar zeker ook voor de gezelligheid die de dames 
meebrachten. Ineke overhandigt hen een bos bloemen en wenst hen een fijne tijd na 
de VBS en ziet hen graag weer eens terug. 
Vervolgens neemt zij namens de VBS afscheid van Suze Kromhout van der Meer.  
Suze heeft 27 jaar lang de Schilderclub Stervoorde 3 x per week geleid. Deze heeft zij 
heel vakkundig nu overgedragen aan Jos Reneman. Zij wordt geroemd om haar 
vakkundigheid, haar inzet en haar passie voor de schilderkunst en het overbrengen 
van deze kunst op de deelnemers. Herinneringen worden opgehaald dat Suze ook nog 
17 jaar lang bij de VBS de “Beverclub”voor kinderen heeft geleid. Ook Suze krijgt een 
bos bloemen uitgereikt en wordt bedankt voor haar enorme passie en inzet voor de 
VBS. Gememoreerd wordt aan de expositie die op 4 juni aanstaande in het kader van 
het 35 jarig jubileum van de Schilderclub Stervoorde wordt geopend door wethouder 
Marloes Borsboom. 
 
Na een groot applaus voor de dames opent de voorzitter de vergadering, heet 
iedereen van harte welkom en meldt 6 afmeldingen voor vanavond. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Ontvangen en verzonden stukken 

a. Gemeente Rijswijk: De idee-cheque. Ineke meldt dat iedere burger deze kan 
aanvragen om in de buurt iets te organiseren.  

b. Puur Rood opfrisbeurt voor wijkkranten. Ineke meldt dat de BO’s hiervan gratis 
gebruik kunnen maken. De BO’s zijn hierover via de mail geïnformeerd. Men heeft 
diverse vragen over lay-out en uniformiteit. Ineke benadrukt dat uniformiteit en 
gezamenlijkheid belangrijk is richting de gemeente als een eenheid op te treden. 
Na de vergadering wordt hiervoor met de BO’s een aparte afspraak gemaakt. 

 
Beleidsmedewerker Gemma Verheul van de gemeente Rijswijk heeft het bestuur 
twee weken geleden een mail gestuurd, waarin staat, dat de kosten van de VBS 
voor zaalhuur in Stervoorde niet naar beneden bijgesteld kunnen worden.  Ineke 
meldt dat dit onderwerp nu met het bestuur en de wethouder besproken zal gaan 
worden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Elly van der Meer vraagt om een 
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nadere uitleg over de huren in Stervoorde. Ineke geeft aan dat de VBS een lump 
sum contract heeft met WR. Dat betekent dat wij een vast bedrag per jaar betalen 
voor alle zalen. Nieuw benodigde zalen moet de VBS extra betalen en die zijn 
duur. 
 
De nieuwe activiteit van Cees en Marjan van Delft, die op precies dezelfde avond 
als de bingo wordt opgestart (één keer per maand op de vrijdagavond), mag van 
Welzijn Rijswijk onderdeel blijven van de lumpsumfinanciering.  

 
Verzonden stukken 

d.   De gemeente heeft de subsidieaanvraag VBS voor 2016 ontvangen inclusief het 
jaarverslag en jaarrekening 2014 (+ begroting 2016). 

 
3. Verslag van de vergadering van 19 maart 2014. 

Het verslag wordt doorgenomen. Pag. 1 wordt het woord “interactieve”tussen haakjes 
geplaatst. Met dank aan de secretaris wordt het verslag vastgesteld. 

 
4.      Discussie over de verdeling van de inkomsten uit deelnemersbijdragen  

En opties voor ledenwerving 
Ineke geeft aan dat de discussie met name de clubs in Stervoorde betreft, mede 
gezien de hoge huur die betaald moet worden. 
Gevraagd wordt wat de clubs ervan vinden als we Stervoorde zouden verruilen voor 
een andere locatie. Men vindt dit geen probleem. Als dezelfde soort zalen beschikbaar 
zijn. Er zou ook bij de woningcorporaties navraag gedaan kunnen worden. Deze zijn 
over het algemeen goedkoper met de huur dan commerciële bedrijven. 
Het bestuur vraagt de clubs mogelijkheden te bedenken om het tekort van sociaal 
cultureel Stervoorde te verkleinen. Na enige discussie wordt voorgeasteld het gedeelte 
van de deelnemersbijdragen, dat naar het VBS-bestuur gaat om te wisselen met het 
gedeelte dat de clubs behouden per maand. De open activiteiten clubs komen met een 
eigen oplossing. Vervolgens wordt besloten, dat per 1 september de contributie bij 
sociaal cultureel Stervoorde (met uitzondering van de Wandelclub) verhoogd wordt van 
€5,95 naar €7,00 voor maandleden en de open activiteiten van €1,50 naar €1,75 gaan. 
Tevens wordt besloten dat per 1 september a.s. het VBS-bestuur €4,10 gaat 
ontvangen p.p.p.m. van de maandleden van de clubs en dat de clubs zelf €2,90 p.p.m. 
houden voor de clubs. Joke Eijkelhof’s voorstel wordt geaccordeerd dat de 
Ontmoetingsochtenden van de €1,50 naar €1,75 gaat per persoon per activiteit en 
daarvan €1,00 afdraagt p.p.p. activiteit. De discussiegroep heeft besloten dat zij alle 
contributie van haar leden aan de VBS afdraagt. Aan Margot Reesink, die niet bij de 
vergadering aanwezig kan zijn, zal worden gevraagd of zij voor haar club met 
bovengenoemde besluiten akkoord kan gaan. Tevens wordt afgesproken dat mocht 
een club iets nodig hebben of in de problemen komen direct het bestuur wordt 
benaderd. 
Nel Bloemen geeft aan nu niet akkoord te gaan met het besluit voor maandleden. 
Afgesproken wordt met de klaverjasclub en het bestuur rond de tafel te gaan om de 
mogelijkheden te bezien. 
 
Tot slot merkt Marjolijn Peters op dat zij de contributie, mede gezien de contributie van 
clubs elders, bij de VBS bijzonder laag vindt. 
 
Ledenwerving 
Gevraagd wordt of het activiteitenboekje dit jaar wordt uitgegeven. Ineke bevestigt dit. 
Deborah geeft aan dat zij iedereen reeds een mail heeft gezonden om 
aanvullingen/wijzigingen op het boekje aan haar door te sturen. 
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Marjolijn Peters geeft voorbeelden op welke wijze zij tracht vrijwilligers binnen te 
krijgen voor de BSN. Zij merkt op dat dit ook kan door het geven van demo’s en het 
staan in standjes organiseren in “In de Boogaard” om leden te werven. Zij biedt aan 
om hierin contactpersoon te zijn. 
 
Ineke wijst Peter van Roekel en Ton Hendriks op het feit dat ook de website van de 
BOMB een PR mogelijkheid biedt. 
 

6.      Financiën 
Ineke en Mervat geven aan dat het aantal girorekeningen momenteel wordt 
verminderd. De bankkosten voor de rekeningen zijn erg hoog. Met de clubs die nog 
een rekening nodig hebben wordt rekening gehouden.  

 
7. Activiteitenboekje 

Het nieuwe activiteitenboekje wordt eind augustus verwacht. Dat is ook het tijdstip dat 
deze in de brievenbussen moeten liggen. De clubs en BO’s worden gevraagd hun op 
en aanmerkingen aan de secretaris door te geven. Ron oppert de gratis bon achterop 
het boekje voor 2 personen te maken. 
 

8. Website/Facebook 
Deborah merkt op dat de website van de VBS helemaal wordt opgeschoond. Daar 
vraagt zij ieders medewerking voor. Facebook wordt eveneens intensiever gebruikt. 
 

 9.     Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de soc.cult. werkgroepen 
Ineke meldt dat de Vrijetijdsbeurs 7 november aanstaande in de bibliotheek wordt 
gehouden. 
Voor de workshop op 11 mei jl. “Leren Mediteren” hadden 9 mensen zich opgegeven 
er kwamen er 5. Men heeft de workshop als zeer prettig ervaren. Gezien de kosten 
worden er geen workshops meer gepland dit jaar. 
 
Ineke maakt iedereen erop attent dat er dit jaar weer een Beursvloer komt. 
Ook het Strandwalfestival, dat zal plaatsvinden op 11 t/m 13 september wordt weer 
georganiseerd. De Tai Chi en de Country club Go for it zullen hieraan vanuit de VBS 
meedoen. 
De BSN meldt dat zij met Pasen een actie hebben uitgevoerd om paaseitjes langs 
diverse mensen in de buurt te brengen. Dit is zeer op prijs gesteld. 
Ineke meldt dat de BOSZ een nieuwe penningmeester heeft, Onno Boks. Hij wordt 
veel succes gewenst. Tevens meldt zij dat de voorzitter van BOSZ, Sytske 
Hoogenboom per 2 juni a.s. gaat vertrekken. 
DE BOMB meldt dat hun website wordt geactualiseerd. 
Over de BO De Strijp is op dit moment niets te melden. 
Wim Nijhuis geeft aan dat binnenkort het eindtoernooi Darts plaatsvindt. 
Bridge gaat goed, net als de Klaverjasclub. Emy Gideonse geeft aan dat de 
Discussiegroep niet wordt uitgebreid. Zij zijn nu met 11 personen. 
Herman Bloemsaat meldt dat de stijldansclub SCMB van Herman en Annika de gehele 
zomer door gaat. 
SCMB meldt dat de kaartclub drukker wordt, de Tai Chi club en de muziek goed gaat. 
De countryclub kan nieuwe leden gebruiken. Voor de Bingo moet meer reclame 
worden gemaakt via de website. De Citherclub is bereid koffieconcerten te geven. 
Probleem blijft de huisvesting in de Brede School. 
 

10.  W.v.t.t.k. 
De volgende gecombineerde vergadering zal worden gehouden op 22 september 
2015.  
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11.    Rondvraag & sluiting  

Wim vraagt aandacht voor het feit dat men meer naar elkaar moet luisteren. Er zijn 
verder geen rondvraagpunten. 

 
Ineke sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om samen iets te drinken. 


