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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Maandag 23 november 2015, aanvang 19.30 uur 
Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ), Jan 
Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim Nijhuis (Darten), Petra Mosterd (Kinderkledingbeurs), 
Nel Bloemen, Ton Rademaker (Klaverjassen), Jos Reneman (Schilderclub), Cees en Marjan 
van Delft (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Tonny en Aad Bekink 
(Zondagmiddagdansen), Jacob Schot (BODS), Ron Fitz, Marjolijn Peters (BSN), Theo van 
Leeuwen, Ton Hendriks, Ruud Schipper, Ronald Duijns, Betty Theunissen, Annika en 
Herman Bloemsaat (SCMB) 
 

Afwezig met kennisgeving: Elly van der Meer, Coby Lieshout, Yvonne Sloet (Bridge), Joke 
Eijkelhof (Creatieve ochtenden), John Moeleker (BSN), Josje van Swieten (SCMB) 
 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 

De voorzitter opent om 19:32 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Zij merkt op dat sociaal cultureel Muziekbuurt goed vertegenwoordigd is, en ook 3 van 
de 4 BO’s. Ook zijn de sociaal culturele werkgroepen van Stervoorde bijna compleet. 
 

          Er zijn 6 berichten van verhindering. 
De voorzitter verzoekt een ieder de presentielijst in te vullen. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2.   Ontvangen stukken 

Gemeente Rijswijk: Ontwerp subsidiebeschikking 2016. Het aantal bewoners is 
toegenomen, wat betekent dat er meer subsidie beschikbaar is voor de VBS. De VBS 
ontvangt een vast bedrag per inwoner. Vorige week kwam de definitieve 
subsidiebeschikking binnen. Bij ‘verantwoording’ staat, dat de VBS over het boekjaar 
2016 een controleverklaring van een accountant moet toezenden; dit echter alleen als 
de VBS over 2015 een accountantsverklaring dient te overleggen; dit is niet het geval. 
Deze opmerking is voor de eerste maal opgenomen in een subsidiebeschikking voor 
de VBS. 
Voor 2016 is de subsidie vastgesteld op € 46.116, = 
 
Gemeente Rijswijk: Vaststelling subsidie 2014 
 
Kamer van Koophandel: Er zijn 2 mensen uitgeschreven, Deborah Signore-Brouwer 
en Mervat Marzouk, en 2 mensen ingeschreven, Onno Boks en Robert van Dorst. 

 
3. Verslag van de vergaderingen van woe 27 mei 2015 en di 22 september 

Er zijn geen notulen gemaakt van de vergadering van 22 september omdat er geen 
secretaris is. 
Verslag van 27 mei 2015: 
Pagina 1: geen wijzigingen 
Pagina 2: Ron wil een komma vermeld hebben in de vijfde regel van onderen 
Pagina 3: Ron: in ”De Boogaard” moet zijn in “In de Boogaard”  
Pagina 4: geen wijzigingen 
 
De notulen zijn hiermee gewijzigd vastgesteld en akkoord bevonden. 



23 november 2015 Gecombineerde vergadering 2/3  

 
4.      Stand van zaken van het bestuur 

Wegens privé omstandigheden is Robert van Dorst per direct gestopt als 
penningmeester. Het gevolg is dat er geen boekingen zijn, er worden wel betalingen 
gedaan door het bestuur. De werkzaamheden liggen volledig stil, waarbij het ook 
vanwege het ontbreken van een overdracht nog onbekend is wat de stand van zaken 
is van het uitzoekwerk van Robert. 
Het bestuur is voornemens te verkennen hoe we nu verder gaan, er wordt geroeid met 
de riemen die we hebben. Door het vertrek van Robert zullen keuzes gemaakt moeten 
worden. Het bestuur vraagt iedereen mee te willen denken. 
Op de site van het vrijwilligerscentrum staat inmiddels een vacature voor 
penningmeester. 
Het bestuur vraagt aan de penningmeesters van de werkgroepen hun boekhouding zo 
compleet mogelijk aan te leveren, en wil met de penningmeesters om de tafel gaan 
zitten hoe we dit gaan invullen. De voorzitter vraagt of het een goed idee is om met alle 
financiële mensen bij elkaar te komen en vraagt de hulp van alle betrokkenen, de trein 
moet namelijk doorrijden. 
 

 5.    Financiën 
Onno, Ineke en Tonny zijn bij de gemeente (Gemma Verheul) geweest en hebben een 
gesprek gehad. Tonny was hier bij aanwezig, omdat er onenigheid is over de datum 
van het Koningsnachbal 2016. 
Boekenonderzoek: Hiertoe was besloten tijdens de extra algemene ledenvergadering 
van 13 oktober jl. Robert was hier heel voortvarend mee begonnen en heeft samen 
met Onno en Herman meerdere keren gezeten. Ook heeft Robert meerdere malen 
gezeten met Mustafa Celen. Op verzoek van deze accountant zou het eigen vermogen 
anders moeten worden geboekt. De post crediteuren van € 44k zou omgezet moeten 
worden naar algemene reserve. De gemeente geeft toestemming voor het overhevelen 
naar de algemene reserve in de jaarrekening 2015. Hierbij moet de VBS verwijzen 
naar het overleg van 19 november 2015 met de gemeente. Tonny geeft aan dat deze 
afspraak bevestigd dient te worden naar Gemma Verheul. 
 

         Cees vindt het niet terecht dat eind van het jaar saldi afgeroomd worden ten gunste   
         van de VBS. Herman legt uit hoe de financiële boekhouding binnen de VBS geregeld 
         wordt ter ondersteuning van de vragen van de aanwezigen. 

 
De externe accountant heeft het bestuur laten weten gestopt te zijn. 
De voorzitter wil de volgende vraag stellen: in de afgelopen weken is de communicatie 
tussen de accountant en het bestuur niet optimaal geweest. Kan het boekenonderzoek 
gestopt worden? 2013 en 2014 zijn zowel door de kascommissie als door de 
gemeente geaccordeerd. Het heeft nu weinig zin om er mee door te gaan. 
Ruud geeft aan dat er bepaalde zaken niet geboekt zouden zijn. 
Herman geeft als reactie dat als er fouten gemaakt zijn hij dat zwart op wit wil hebben, 
en trekt zich de opmerking van Ruud erg aan. Herman verlaat de vergadering tijdelijk. 
Het externe onderzoek heeft wel degelijk wat opgeleverd. Herman heeft zich de 
afgelopen jaren uit de naad gewerkt en deed veel meer voor de werkgroepen dan er 
gevraagd werd. Iedereen werd enorm verwend op deze manier en dat kan niet langer 
zo doorgaan. 
 
De beslissing wordt genomen dat alle werkgroepen hun eigen boekhouding voortaan 
zelf voeren en zorgen dat deze op orde is. Dit wordt tijdig ingeleverd, anders kan een 
en ander niet resulteren in een fatsoenlijke jaarrekening. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een pauze. 
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Na het hervatten van de vergadering volgt een stemming met als vraag of er een 
nieuwe accountant aangesteld moet worden of niet. Er is nu geen accountant en geen 
penningmeester meer. Er wordt unaniem besloten dat er geen nieuwe accountant 
aangesteld gaat worden en officieel gestopt wordt met het boekenonderzoek. 
 
Lumpsum bedrag huur Stervoorde: De gemeente is van mening, dat zij de VBS al 
financieel tegemoet is gekomen door het benoemen van een nieuwe wijkindeling. Meer 
zit er niet in. Er moeten minimaal 30 activiteiten aangeboden worden ten behoeve van 
de wijken Steenvoorde Zuid, Steenvoorde Noord en De Strijp en minimaal 10 
activiteiten voor de Muziekbuurt. De VBS voldoet momenteel ruimschoots aan de 
norm. De respectievelijke bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 
moeten gezamenlijk tot deze aantallen komen. 
Er moet om de tafel gezeten worden met Miriam Bryson van Welzijn Rijswijk in 
verband met de huur die de VBS betaalt voor het gebruik van de zalen in Stervoorde; 
maar ook moeten de afspraken vastgelegd worden. Deze vraag is op 19 november 
neergelegd bij Miriam Bryson. Er is door de voorzitter nog geen reactie op ontvangen. 
Het welzijnstarief, dat Welzijn Rijswijk zelf betaalt voor Stervoorde is door de gemeente 
vastgesteld op € 53,78 per m2 per jaar. De VBS gaat de discussie aan met 
Stervoorde, ook over de mondelinge afspraken. Tevens wordt de optie om Stervoorde 
te verlaten overwogen. De VBS betaalt via de huur ook beheerkosten, dit is luxe die 
door Welzijn Rijswijk opgelegd wordt. De aanwezigen wachten de uitkomsten van het 
gesprek met Welzijn Rijswijk af. 
  
Onno en Ineke zijn bij de ING geweest. Er bestaan 9 rekeningen van de VBS, 1 
hoofdrekeningnummer en 8 rekeningen met diverse machtigingen en passen. Van 
deze rekeningen neemt de voorzitter vervolgens met de betrokken mensen door of de 
machtigingen en pasjes nog actueel dan wel noodzakelijk zijn. 
Herman merkt op dat er rekeningen doorgeschoven kunnen worden naar de BO’s 
wanneer daar behoefte aan bestaat. Er zijn BO’s die een eigen rekening willen 
hebben. 

 
6  Activiteiten 

De voorzitter merkt op dat er de laatste tijd ook leuke dingen geweest zijn, maar ook 
nog zullen komen. 
 
Workshops Pilates. 
Marjolijn legt uit wat Pilates is. Pilates is een mengeling tussen fysiotherapie en ballet. 
Iedereen kon hiermee drie avonden kennis maken. Toen bleek, dat de rode zaal te 
klein was, is er uitgeweken naar de sportzaal. Er kan helaas geen vervolg op de 
workshops komen omdat een professional voor de VBS niet te betalen is, ondanks dat 
er veel animo voor was. 
 
Meet & Greet. 
Cees en Marian: De 2de vrijdagavonden van de maand worden in 2016 doorgezet, niet 
als dansavonden maar met een ander karakter, dit is zelf in te vullen door de 
bezoekers, bij voorbeeld door het zelf meespelen met de band. Het is erg jammer dat 
er nog maar zo weinig mensen komen. 
Petra, Tonny en Aad zijn bij de organisatie van 11 december as. betrokken. Deze 
avond is ook een vrijwilligersavond van de VBS. De VBS heeft op verzoek € 100 
beschikbaar gesteld voor drankjes en een versnapering. 
30 november is de deadline voor het inleveren van de namen van de vrijwilligers die 
aanwezig zullen zijn. Op verzoek van Tonny wordt het bedrag opgeschroefd naar  
€ 500. Tonny maakt een begroting en zorgt dat het restant weer teruggaat naar de 
VBS. Tonny heeft met Onno afgesproken dat het geld wat zij nog in bezit heeft van de 
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dansmiddagen op zondagmiddag hiervoor gebruikt kan worden en zorgt voor een 
goede documentatie. 
 
De voorzitter spreekt de hoop uit dat iedereen komt op 11 december. 
Cees verzoekt de VBS of de Meet & Greet de bestuurskamer mag gebruiken. 
 
Kerststukjes 17 december. 
Jos: de inkoop loopt goed, de bingoprijzen zijn kleine prijsjes vanwege een mager 
budget. De kaartverkoop loopt nog niet zo goed. Jos vraagt iedereen of ze reclame 
willen maken. 
 

7. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 
 
Ronald: De computerlessen in de Muziekbuurt worden gestaakt in januari 2016. 
Ronald zit vaak voor niets te wachten op mensen die zonder aankondiging niet komen 
opdagen. Daarnaast worden er computerlessen in Stervoorde door Elio gegeven. 
Ronald gaat in januari de lessen nog geven, maar daarna is het afgelopen. De 
voorzitter merkt op dat de mensen overgeheveld kunnen worden naar Elio. 
 
Jos: de schilderclub heeft dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, er stoppen er 
binnenkort 4 in verband met hun leeftijd. 
 
Wim: Er zijn een aantal mensen bij darten weggegaan, er is geen wachtlijst meer. 
 
Jaarplanning 2016: de voorzitter heeft de jaarplanning voor Stervoorde opgepakt, 
praktisch alle werkgroepen hebben gehoor gegeven aan de oproep hun planning in te 
leveren. Bij Welzijn Rijswijk is een probleem ontstaan met de datum van het 
Koningsnachbal, dit komt nog aan de orde bij het gesprek met de directeur van Welzijn 
Rijswijk. 
 
Jacob: 25 november komen 80 mensen naar de BO bijeenkomst van De Strijp. Het 
nieuwe logo van de VBS is geïntroduceerd in de wijkkrant van de BO De Strijp. 
 
Onno: 25 november bezoekt Sinterklaas in Stervoorde de BO Steenvoorde Zuid. 
 

 8.  W.v.t.t.k. 
De voorzitter neemt de data door van 2016. 
Gecombineerde vergaderingen 2016: do 24 maart, woe 25 mei, di 20 september en 
ma 21 november. 
Algemene ledenvergadering: do 21 april. 
 
Er moet een datum gepland worden voor een vergadering van alle penningmeesters 
van de BO’s en sociaal culturele werkgroepen waarin besproken gaat worden hoe de 
nieuwe situatie zal gaan worden en op welke manier de financiën aangeleverd moeten 
gaan worden aan de VBS. Als voorstel wordt dinsdagavond 8 december gedaan. 
Herman merkt op dat een blanco Excel document meegestuurd moet worden met de 
uitnodiging aan de betreffende vrijwilligers om deze in te gaan vullen als administratie. 

 
9.    Rondvraag & sluiting  

Wim: bedankt het bestuur voor de inzet 
Ronald: als er aanmeldingen voor computerlessen komen, naar wie kan dat 
doorgestuurd worden? 
Jos: vraagt zich af of de eerder genoemde formulieren niet al in haar bezit zijn. 
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Jacob: vraagt aan de BO’s of deze financieel willen bijdragen aan de activiteiten van 
de sociaal culturele werkgroepen. 

 
Ineke sluit om 22:10 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om samen iets te 
drinken. 


