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Verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 

VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 

 

Datum: Woensdag 24 januari 2018 

Locatie: Wijkcentrum Steenvoorde 

 

Aanwezig: 

 

Ineke van Vliet, Robert Flinterman (bestuur VBS), Paul Kuijpers,(Country “Go for 

it”), Yvonne Sloet tot Everlo (bridge), Joke Eijkelhof (creatieve ochtenden), 

Lianne Verwijmeren (Gespreksgroep),  Jos Reneman (Schilderclub), Theo van 

Leeuwen, Peter Mark (SCMB), Jacob Schot (BODS), Zusan Titulaer (BSN, 

notulen), Wil Visser (BOMB).  

 

Afwezig met kennisgeving:  

 

Onno Boks (bestuur VBS), Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim Nijhuis 

(Darten), Helmi Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym) Ton Hendriks (SCMB), 

Marjan van Delft, Patrice Postuma (The Swinging Old Timers/Meet & Greet), 

Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Clazien de Graaf (Wandelen), Frans Kalse 

(BSN), Trix Alexander (BOSZ).  

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

 

Voorzitter Ineke opent om 19.35 uur de vergadering en heet de aanwezigen van 

harte welkom. In het bijzonder verwelkomt zij Peter Mark, die de gelederen van  

SC Muziekbuurt komt versterken.  

 

De griep heeft fors toegeslagen in de gelederen, er zijn veel afmeldingen 

binnengekomen.  

Onno Boks heeft een operatie ondergaan, en is aan de beterende hand. De 

vergadering wenst hem een goed en snel herstel toe.   

 

Met de gemeente is overleg gevoerd over het aanpassen van de organisatiestructuur 

van de VBS. Daartoe zou de subsidieverordening aangepast moeten worden. De 

Gemeenteraad zou daarover in december worden bericht, maar dat is niet gebeurd. 
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Uit contacten binnen de gemeente is gebleken dat men dit punt over de 

verkiezingen heen wil tillen.  

 

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Ontvangen stukken  

 

a.  De VBS heeft de beschikking met de vaststelling van de subsidie 2016 

ontvangen.  

b. Ook is de subsidieverlening over 2018 ontvangen. Deze subsidie is € 1.000 

hoger omdat het inwoneraantal in de respectieve wijken is gestegen (m.u.v. De 

Strijp).  

c. Het bestuur heeft pas enkele jaarverslagen binnen. De leden worden dringend 

opgeroepen de jaarverslagen zo spoedig mogelijk in te dienen, dit is nl. de 

verantwoording naar de gemeente toe. Voor de financiële verslagen geldt mutatis 

mutandis hetzelfde.  

De penningmeester voegt hieraan toe men duidelijk moet maken aan de gemeente 

dat er zoveel mogelijk burgers profiteren van de subsidie. Graag ondersteund door 

foto’s.  

 

Verzonden stukken 

 

d. De nieuwe afdrachtformulieren zijn toegezonden.  

e. Er is in november een mail aan eenieder doorgestuurd van Welzijn Rijswijk, 

waarin wordt geëist dat de VBS c.s. vanaf 1 januari zelf de zalen in moet richten in 

Stervoorde -  en na afloop de zaal weer in de standaardopstelling moet achterlaten. 

Over dit punt ontstaat een korte discussie. Men vindt het vreemd dat men wel moet 

betalen voor de zalen, maar er geen service tegenover staat.  

Verder is het lastig dat er geen inzicht is in wie de opvolgende gebruiker van de 

zaal is, want wist men dat wel dan zou men de zaal niet in de standaardopstelling 

hoeven te herinrichten na afloop van de bijeenkomst.  

Mogelijk kunnen de medewerkers van Stervoorde bij het inrichten van de zalen 

een handje helpen.   

In de maartvergadering komt het bestuur hierop terug.  

f. Jos Reneman (Schilderclub) vraagt of het mogelijk is dat de Dartclub het 

verrijdbare dartbord op vrijdag terugzet in de nis achter de deur (rechts). Voor de 

leden van de Schilderclub – die allen wat ouder zijn – is het te zwaar.  

De voorzitter zegt toe hierover Wim Nijhuis te zullen benaderen.  

 

g. De voorzitter wijst op de site van de Vrijwilligerspas 

(www.vrijwilligerscentrum.nl/index.php?id=524). Er komen nog steeds bedrijven 

bij waar men met de pas korting of bijzondere aanbiedingen kan verkrijgen.  

 

http://www.vrijwilligerscentrum.nl/index.php?id=524)
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3. Verslag van de gecombineerde vergadering van ma 20 november 2017 

 

a. Tekstueel: het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

b. Naar aanleiding van:  

 - Pag. 4: 3e bolletje. 2e alinea: De voorzitter deelt mee dat zij met Patrice 

 Postuma en Trix Alexander naar de avond van 14 december is geweest 

 waar gesproken is over een netwerkorganisatie Vrijwillige Inzet. Welzijn 

 Rijswijk is van plan nog 3 bijeenkomsten te organiseren waarna er een 4e 

 plenaire bijeenkomst wordt georganiseerd. De opzet van een 

 netwerkorganisatie vindt het bestuur van de VBS een goed idee.  

 - Pag. 5, laatste bolletje: het vrijwilligersfeest van 11 december is i.v.m. het 

 slechte weer doorgeschoven naar 29 januari a.s. Men wordt opgeroepen 

 ernaar toe te gaan en te stemmen op onze vertegenwoordigster: Nellie 

 Hoegen.  

 Naar aanleiding van dit punt merkt Yvonne Sloet tot Everlo op dat zij de 

 systematiek die nu gehanteerd wordt niet juist vindt. Mensen die wel veel 

 activiteiten ontplooien komen door het ontbreken van voldoende 

 handtekeningen niet voor nominatie in aanmerking. Dat vindt zij onjuist. 

 Over dit punt ontstaat een korte discussie. Men is het in principe met 

 Yvonne eens. Aangeraden wordt aan Yvonne dit punt van kritiek aan de 

 betrokken organisatoren voor te leggen.   

 

4.  Stand van zaken bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 

 

 Feestavond 13 januari 2018: dit is een leuke en geslaagde avond geworden.  

 Schilderclub: Jos Reneman vertelt dat op de kerstmarkt in Stervoorde een 

 aantal schilderijen zijn gepresenteerd, georganiseerd door Truus 

 Hoekstra. Er zijn 2 schilderijen verkocht.  

 Bridgeclub: Yvonne Sloet tot Everlo deelt mee dat de bridgeclub op 

 maandagavond langzaamaan leden verliest aan de club op de vrijdagmiddag. 

 Ouderen hebben moeite met ’s avonds de deur uit te gaan en het merendeel 

 van de deelnemers loopt naar de 80 jaar.  

 BO De Strijp: Jacob Schot vertelt dat er een nieuwe secretaris bij De Strijp is 

 aangetreden, namelijk Jeanette Hobo. De bewonersorganisatie is erg blij met 

 haar aantreden. Verder is men in De Strijp weer bezig met het organiseren 

 van het beplanten van boomspiegels, m.m.v. Middin.  

 BO Muziekbuurt: Wil Visser deelt mee dat er een feest georganiseerd is in 

 de muziekbuurt, dat geslaagd te noemen is. Wel viel de opkomst wat tegen, 

 ongeveer 40 mensen namen eraan deel. Verder denkt men na over een 

 multi/cultifeest in het Wilhelminapark en hoe dit eventueel gezamenlijk met 

 de andere bewonersorganisaties te organiseren.  
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 BO Noord: Zusan Titulaer vertelt over het door de 4 Bewonersorganisaties 

gezamenlijk georganiseerde Sinterklaasfeest in Stervoorde. Jovel 

Entertainment was de organisatie die het feest trok, en dat hebben ze prima 

gedaan. Bijna 100 kinderen met ouders namen eraan deel. Achteraf kwamen 

er complimenten binnen via Facebook en Nextdoor.  

Verder is er weer de bekende kerstattentie van de BSN aan ruim 100 

alleenstaande ouderen in de wijk uitgereikt.  

In april wil men als bewonersorganisaties samen met de AH in de Bogaard 

de Koningsdag vieren. Het eerste gesprek daarover heeft plaatsgevonden. 

Jacob Schot geeft aan dat De Strijp zelf een Koningsdag organiseert, dus dat 

men dit keer waarschijnlijk niet aan deze gezamenlijke actie zal deelnemen.  

De voorzitter geeft aan dat het bestuur staat achter het idee staat dat de 

bewonersorganisaties steeds meer samenwerken.  

 Countryline dansen: op 3 maart is er weer het jaarlijkse dansfestijn. Er is 

 een tekort aan dames, dus deze worden van harte hiervoor uitgenodigd.  

 Theo van Leeuwen deelt mee dat men steeds meer problemen krijgt in de    

     brede school CBS De Melodie. Sinds er een nieuwe directeur is, is er sprake  

     van een strakker, klantonvriendelijk aandoend regiem.  

 De voorzitter geeft aan dat de gemeente hiervan op de hoogte is en dat het de 

     bedoeling is dat deze knelpunten worden opgelost. Ambtenaren zijn 

     inmiddels bezig met het uitwerken van diverse scenario’s. Wordt 

 vervolgd.  

 Creatieve ochtenden: Joke vertelt dat zij de beschikking heeft over slechts 3 

 vrijwilligers in totaal, en dat het moeilijk is gekwalificeerde mensen te 

 vinden. De eerste vraag die gesteld wordt als zij iemand benadert, is: wat 

 levert het op? Het gaat om mensen die leiding moeten geven aan 

 activiteiten van creatieve aard, dus breien, kaarten maken, haken etc.  

 Gespreksgroep: deze groep zit nog niet vol. Lianne Verwijmeren zou graag  

     extra  leden willen hebben.  

 Bingo: Ineke deelt mee dat overwogen wordt de bingo van de vrijdagavond 

 naar de zondagmiddag te verplaatsen in verband met de terugloop in de

 opkomst. Zondagmiddag blijft echter problematisch in Stervoorde, en er 

 wordt nu overwogen dit te combineren met het dansen op de een na laatste 

 zondag van de maand of de Indische dansmiddag die er dan plaatsvindt.  

 Truus Hoekstra zal proberen vanaf maart, de bingo op de 3e of 4e zondag te 

 laten plaatsvinden.   

 

 

5. Financiën 
 

De penningmeester deelt mee dat als er meer dan € 200 aan contant geld in kas is, 

dit geteld moet worden en het resultaat aan de penningmeester moet worden 

doorgegeven.  
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Graag zoals hiervoor al aangegeven zo spoedig mogelijk de jaarrekeningen 

indienen, e.e.a. in verband met de verantwoording naar de gemeente toe.  

 

Er ontstaat een korte discussie naar aanleiding van een vraag van de nieuwe 

penningmeester van SCMB, Peter Mark over de stand van zaken van de ING-

bankrekening. Hij heeft geen bankpasje, en heeft er dus geen zicht op.  

Ook stortingen van groepen kan hij niet inzien. Hij heeft begrepen dat sommigen 

de opbrengst storten op de rekening van de VBS.  

De penningmeester geeft aan dat opbrengsten gestort moeten worden op de eigen 

ING-rekening, en níét op de rekening van de VBS.  

Verder wordt afgesproken dat Peter aan Robert aangeeft welke zaken hij wil 

inzien. Robert stuurt hem die dan per mail toe.  

Het bankpasje zal t.z.t. geregeld worden als Onno weer beter is.  

 

Tenslotte deelt de voorzitter mee dat – als men een leuk idee heeft – het altijd 

mogelijk is extra geld te vragen aan de VBS. Met name als het leuke idee (nog) 

niet begroot is voor het lopende jaar.  

 

6. Wat verder ter tafel komt 

 

Gecombineerde vergaderingen 2018:  di 20 maart, ma 24 september, do 22 

november.  

Algemene Ledenvergadering 2018: di 24 april. 

 

De voorzitter deelt mee dat door Welzijn Rijswijk gevraagd is of 10 jongeren van 

het ROC Den Haag gebruik mogen maken van de bestuurskamer. Deze jongeren 

worden begeleid door Jasper Voskuilen en komen Welzijn Rijswijk helpen bij de 

activiteiten. Het bestuur heeft ingestemd met dit verzoek.  

 

De voorzitter deelt verder mee een verkennend gesprek te hebben gehad met een 

vertegenwoordiger van de leefbaarheidscommissie van de Prins Constantijnflat. 

Bekeken is hoe en of men met elkaar zaken kan doen.   

Paul Kuijpers voegt eraan toe dat de Bernardflat (?) tijdelijk een coach heeft 

aangesteld, die allerlei activiteiten voor de bewoners in de flat regelt. Dat werkt erg 

goed, heeft hij begrepen.  

 

7. Rondvraag 

 

- Yvonne Sloet tot Everlo vraagt wanneer de kascontrole gehouden zal worden. Zij 

is lid van de kascontrolecommissie. De penningmeester antwoordt dat de controle 

dient plaats te vinden op 20 maart, 18.45 uur in Stervoorde. De uitkomsten ervan 

zullen in de daarop volgende vergadering aan de orde komen.  
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- Gevraagd wordt ervoor zorg te dragen dat de bestuurskamer op slot gaat nadat 

men daar de activiteiten heeft beëindigd.  

 

8. Sluiting en 9. Ter afsluiting: de borrel. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 

inbreng, en nodigt hen uit voor de borrel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


