
                                                                

 
 

 

VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE (VBS) 
 
REGLEMENT WERKWIJZE GECOMBINEERDE VERGADERING   
VAN HET BESTUUR MET DE WERKGROEPEN  
(Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 10 mei 2022) 
 
 
 
1. Algemeen. 

1.1. Het bestuur is bevoegd werkgroepen in te stellen, die onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur, bepaalde onderdelen van de taken 
van het bestuur kunnen uitvoeren. 

1.2. De werkgroepen worden ingesteld door het bestuur. 
1.3. De diverse werkgroepen stellen activiteiten voor en voeren die uit. Het 

bestuur beslist over de voorstellen, coördineert het jaarprogramma en stemt 
de diverse data op elkaar af. 

1.4. Vertegenwoordigers van de werkgroepen worden benoemd door het 
bestuur op voorstel van de werkgroepen zelf. 

1.5. Er zijn geen beperkingen in duur van het lidmaatschap van de werkgroep. 
 

2. Gecombineerde vergaderingen. 
2.1. Het bestuur kan conform artikel 14, lid 12 van de statuten de werkwijze van 

een gecombineerde vergadering regelen. 
2.2. Het bestuur en de werkgroepen vergaderen naar behoefte. 
2.3. Ten minste vier keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering van het 

bestuur met één of twee vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen. 
 

3. De Werkgroepen. 
Bepalen zelf hoe vaak zij bij elkaar komen. 
Kiezen zelf een trekker/voorzitter en melden dit aan het bestuur. 
Deze trekker/voorzitter, eventueel vergezeld van een tweede vertegenwoordiger 
van de werkgroep, neemt deel aan een gecombineerde vergadering van bestuur 
met werkgroepen. 
 
Er zijn in principe 18 vaste werkgroepen, te weten: 
3.1. Werkgroep Bingo 

Taak: het maandelijks organiseren van een bingoavond 
3.2. Werkgroep Bridge. 

Taak: het wekelijks verzorgen van een bridgebijeenkomst en het wekelijks 
verzorgen van een bijeenkomst van de digitale bridgeclub “Stervoorde 
Bridge” 

3.3. Werkgroep Computergebruik op maat 
Taak: het behandelen van een aantal onderwerpen tijdens  
inloopbijeenkomsten of geplande lessen 

3.4. Werkgroep Creatieve Ontmoetingsochtenden. 
Taak: het organiseren van drie bijeenkomsten per maand, waar meerdere 
handvaardigheden worden geleerd. 



                                                                

3.5. Werkgroep Darten. 
Taak: het organiseren van wekelijkse bijeenkomsten, waar wordt gedart. 

3.6. Discussie(werk)groep. 
Taak: het om de twee weken organiseren van een discussiebijeenkomst. 

3.7. Gespreks(werk)groep 
Taak: het om de twee weken organiseren van een discussiebijeenkomst 

3.8. Werkgroep Kledingbeurs. 
Taak: het 2 x per jaar organiseren van een 2e hands kinderkledingbeurs. 

3.9. Werkgroep Muziek. 
Taak: het een maal per week maken van muziek. 

3.10. Werkgroep Schilderclub. 
Taak: het driemaal per week verzorgen van bijeenkomsten, waar onder 
leiding wordt geschilderd. 

3.11. Werkgroep Muziekbuurt Sociaal Cultureel. 
Taak: het organiseren van sociaal-culturele activiteiten: 
o bingo 
o concertcither 
o dansles 
o handvaardigheden 
o klaverjassen, jokeren 
o muziek maken 
o muziek- en dansmiddag 
o tai chi 

3.12. Werkgroep Tai Chi 
Taak: Het wekelijks beoefenen van Tai Chi 

3.13. Werkgroep Wandelen 
Taak: het wekelijks bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en samen te 
wandelen 

3.14. Werkgroep Bewonersorganisatie Muziekbuurt (BOMB) 
Doel: Het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in 
de wijk, signaleren van problemen binnen de wijk. Een onderdeel van de 
bewonersorganisatie is een activiteiten comité met de doelstelling de 
bewoners meer bij evenementen te betrekken en zo de samenhang in de 
buurt te bevorderen.                                   

3.15. Werkgroep Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN). 
Doel: Het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in 
de wijk, signaleren van problemen binnen de wijk. Een onderdeel van de 
bewonersorganisatie is een subwerkgroep Activiteiten met de doelstelling 
de bewoners meer bij evenementen te betrekken en zo de samenhang in 
de buurt te bevorderen.                                    

3.16. Werkgroep Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ). 
Doel: Het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in 
de wijk, signaleren van problemen binnen de wijk. Een onderdeel van de 
bewonersorganisatie is een subwerkgroep Activiteiten met de doelstelling 
de bewoners meer bij evenementen te betrekken en zo de samenhang in 
de buurt te bevorderen. Deze heet Happy Bincky BOSZ. Er zijn ook 
subwerkgroepen, die zich met diverse aspecten van de leefbaarheid in de 
wijk bezighouden: de werkgroep Verkeer en de werkgroep Speeltoestellen. 

3.17. Werkgroep Bewonersorganisatie De Strijp (BODS). 
Doel: Het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid in 



                                                                

de wijk, signaleren van problemen binnen de wijk. Een onderdeel van de 
bewonersorganisatie is een subwerkgroep Activiteiten met de doelstelling 
de bewoners meer bij evenementen te betrekken en zo de samenhang in 
de buurt te bevorderen. Er zijn ook subwerkgroepen, die zich met diverse 
aspecten van de leefbaarheid in de wijk bezig houden: de werkgroep 
Speelvoorzieningen, de werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid 
en de werkgroep Parking De Schilp . Ook het Buurtpreventie Team De 
Strijp en de Zwerfafvalbrigade Team De Strijp zijn onderdeel van de 
Bewonersorganisatie De Strijp.  

3.18. Buurtpreventieteam Steenvoorde Noord 
Taak: een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in 
Steenvoorde Noord. Het BPT loopt op wisselende tijdstippen door de buurt. 
Zij spreken mensen op respectvolle manier aan. Het BPT heeft een 
signalerende functie.                                   . 
 

4. Inwerkingtreding. 
Dit reglement treedt in werking op het tijdstip, waarop het door de Algemene 
Leden Vergadering wordt vastgesteld. 

 

 

 


