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JAARVERSLAG 2013 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde 

 
   
1. Inleiding 

 
a. Voorwoord van de voorzitter. 

Er wordt in ons land een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht van 
de burgers. In Rijswijk spelen vrijwilligersorganisaties, zoals de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde, dan ook een belangrijke rol. De VBS zet zich in voor 
het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale 
samenhang in het westelijk deel van Rijswijk en biedt in wijkcentrum 
Stervoorde en in wijkcentrum Muziekbuurt diensten aan zoals 
ontmoetingsactiviteiten. De werkgroep sociaal cultureel Muziekbuurt van de 
VBS beheert zelf het wijkcentrum Muziekbuurt. Alle activiteiten versterken 
ieder op hun eigen wijze het sociale weefsel in ons verzorgingsgebied. 
 
Het jaar 2013 stond voor onze werkgroepen in de Muziekbuurt in het teken 
van de verhuizing van het wijkcentrum in de Marimbahal aan het 
Waldhoornplein naar de nieuwe locatie in de brede school Melodie aan de 
Admiraal Helfrichsingel. In nauw overleg met de gemeente werd toegewerkt 
naar de verhuizing. In november vond er voor de eerste keer een 
gecombineerde vergadering plaats van het VBS bestuur met de 
vertegenwoordigers van alle werkgroepen, in de multifunctionele ruimte van 
het nieuwe wijkcentrum Muziekbuurt. Na afloop kreeg iedereen een 
rondleiding door het gebouw. Onze vrijwilligers van wijkcentrum Stervoorde 
kregen zo een goed beeld van ons nieuwe wijkcentrum. De onderlinge 
samenhang van de werkgroepen van de VBS in Stervoorde en in de 
Muziekbuurt werd door deze bijeenkomst nogmaals benadrukt. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering in april nam het bestuur afscheid van 
Rob Borghart. Loeki Altorf werd bereid gevonden zijn taken over te nemen. 
 
In 2013 vonden vijf VBS jubilea plaats. De muziekgroep The Swinging 
Oldtimers (Stervoorde) en de Country groep Magic Boots (Muziekbuurt) 
bestonden 10 jaar. De Kinderkledingbeurs (Stervoorde) en de 
Bewonersorganisatie De Strijp bestonden 15 jaar en de Klaverjasclub 
(Stervoorde) bestond 30 jaar. Aan alle jubilea werd op gepaste wijze aandacht 
geschonken. 
 
Joke Eijkelhof ontving op 9 december uit handen van wethouder Bolte een 
vrijwilligersspeld met oorkonde voor haar vele inspanningen op 
maatschappelijk gebied. Zij bemenst elke dinsdagmorgen het secretariaat van 
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de VBS en is een onmisbare schakel in de informatievoorziening bij de VBS. 
 
Op initiatief van het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp zijn de 
diverse logo’s van de VBS gewijzigd. Het is voor iedereen nu duidelijker waar 
de letters VBS voor staan. 
 
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken voor het mooie jaar 2013. 
In 2014 viert de VBS haar 40-jarig bestaan. Wij hopen ook in 2014 op een 
prettige en constructieve manier samen met jullie te kunnen werken aan 
positieve bekendheid van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde in het 
algemeen en onze activiteiten in het bijzonder. 
Ineke van Vliet, voorzitter VBS. 

 
b. De VBS heeft twee ereleden, Coby Burgwal en Wil Fortuin. 
c. Bestuurssamenstelling.  

Tot de algemene ledenvergadering (ALV, 18/04/’13) had het bestuur de 
volgende samenstelling: Ineke van Vliet (voorzitter), Bert Vonk (secretaris), 
Herman Bloemsaat (penningmeester), Rob Borghart (lid). Na de ALV: Ineke 
van Vliet (voorzitter), Bert Vonk (secretaris), Herman Bloemsaat 
(penningmeester) en Saskia Nelissen (lid). 

 
Rob kon zijn privéleven niet meer combineren met zijn functie in het bestuur 
en heeft het bestuur verlaten. Zijn inzet zal echter niet voor de VBS verloren 
gaan.  
In de loop van het jaar heeft Loeki Altorf belangstelling getoond voor een 
bestuursfunctie. Hoewel zij nog formeel door de ALV moet worden aangesteld, 
heeft Loeki inmiddels haar plaats in het bestuur gevonden en coördineert zij, 
samen met Saskia, PR en de sociaal culturele activiteiten. 
In oktober heeft Bert Vonk aangekondigd om persoonlijke redenen zijn functie 
als secretaris per 1 januari 2014 neer te leggen. Bert zal het VBS-bestuur na 
die datum nog helpen met het opstellen van de jaarstukken en, indien 
mogelijk, helpen met het begeleiden van een nieuwe secretaris. 

d. In 2013 heeft het VBS-bestuur, vrijwel altijd in volledige samenstelling, 
veertien maal regulier vergaderd. Er heeft één algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden. Voorts heeft  het bestuur vier maal met de 
vertegenwoordigers van alle VBS-werkgroepen en vijf maal met 
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vertegenwoordigers van Sociaal Cultureel Muziekbuurt overlegd. 
Hiernaast heeft het bestuur in diverse samenstellingen ondersteuning 
verleend aan bewonersorganisaties en andere werkgroepen. 

e. Het bestuur heeft, naast telefonisch overleg,  twaalf maal gesproken met 
vertegenwoordigers van de Gemeente Rijswijk (wethouders en ambtenaren). 
Hierbij zijn o.a. het werkgebied van de VBS, de relatie met Welzijn Rijswijk, de 
financiën, de Brede School, de gevolgen van de nota accommodatiebeleid, 
het subsidiebeleid, de nota bewonersparticipatie en het wijkprogramma voor 
Steenvoorde Zuid besproken.  

f. Met vertegenwoordigers van Welzijn Rijswijk, onze buren in het wijkcentrum 
Stervoorde, is naast de lopende contacten (meerdere malen per week), tien 
maal overlegd. 
Hierbij is o.a. gesproken over de afwikkeling van het wijkprogramma 
Muziekbuurt, de wijkprogramma van Steenvoorde Zuid, ons gebruik van het 
wijkcentrum Stervoorde, gemeenschappelijke inspanningen bij diverse 
vrijwilligersactiviteiten, de ondersteuning van Welzijn Rijswijk bij 
bewonersactiviteiten, het activeringsaanbod en themabijeenkomsten. 

g. Onze voorzitter heeft alle openbare vergaderingen van de 
bewonersorganisaties (BO) Steenvoorde Noord, Steenvoorde Zuid, De Strijp, 
en Muziekbuurt bijgewoond (of heeft zich laten vertegenwoordigen door een 
van de overige bestuursleden). Ook was zij aanwezig bij de vier 
vergaderingen met de gemeente en vertegenwoordigers van de 
woningbouwverenigingen over de tussenevaluatie van de wijkplancyclus 
Muziekbuurt en van de Stuurgroep Muziekbuurt. 
Voorts zijn bij de penningmeester en secretaris bij de bestuursvergaderingen 
van de BO Steenvoorde Zuid ter ondersteuning aanwezig. 

h. Het bestuur onderhoudt met de vereniging Amal een familiaire relatie. Op 5 juli 
hebben voorzitter en secretaris deelgenomen aan de Iftar-maaltijd, waarbij 
leden van Amal een presentatie van hun, m.n. Marokkaanse, cultuur hebben 
gegeven. Voorts heeft de VBS financiële ondersteuning gegeven aan het 
project ‘Buurtcoaches’. 

i. Voorzitter en secretaris hebben deelgenomen aan de eerste bijeenkomsten 
t.b.v. het wijkprogramma van Steenvoorde Zuid en hebben zitting genomen in 
een aantal werkgroepen van dit programma. 

j. Op 5 november heeft het bestuur deelgenomen aan het Vrijwilligersplein. 
Tijdens deze middag hebben wij de VBS in haar volle breedte onder aandacht 
gebracht van de Rijswijkse vrijwilligers. Als direct positief resultaat heeft Elio lo 
Conte zich bij ons aangemeld om een werkgroep ‘Computergebruik op maat’ 
te beginnen. 

k. Gedurende het afgelopen jaar zijn een 
groot aantal activiteiten geweest van 
meer administratieve en 
organisatorische aard. 
In oktober is de ledenadministratie van 
de VBS volledig geactualiseerd. 

l. Op het vlak van de PR heeft onze 
website, www.v-b-s.nl, een opmerkelijke 
verjongingskuur ondergaan, is er een 
facebook-pagina ingericht en hebben wij 
een flyer uitgebracht.  
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m. Als afsluiting van het jaar heeft de VBS op 21 december een feestelijke avond 
georganiseerd om de waardering te laten blijken voor de inzet van al onze 
vrijwilligers. 

n. Saskia Nelissen en Loeki Altorf zijn de drijvende kracht achter de 
jubileumcommissie, die voorbereidingen treft voor de viering van ons 40-jarig 
bestaan in 2014. 

o. Ook in het afgelopen jaar heeft de VBS kunnen steunen op de onvolprezen 
secretariële en organisatorische ondersteuning door Joke Eijkelhof. Zoals al 
door de voorzitter gememoreerd heeft Joke voor haar enorme inspanningen 
als vrijwilliger (niet in het laatst voort de VBS) uit handen van wethouder Bolte 
de vrijwilligersspeld van de gemeente Rijswijk ontvangen. Een foto hiervan 
prijkt op de voorpagina van dit verslag. 

Bert Vonk, secretaris VBS 
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Activiteiten Bewonersorganisaties. 
 

Bewonersorganisatie De Strijp. 

 

 
 
Doelstelling. 
Doelstelling van de Bewonersorganisatie (BO) De Strijp is om samen met de 
bewoners van De Strijp te Rijswijk ZH op te komen voor hun belangen, waarbij wij 
ons met name bezighouden met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van 
onze woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin. 
Samenstelling Bewonersorganisatie. 
Het bestuur bestaat uit: Jacob Schot, voorzitter/penningmeester en Danny Rutten, 
secretaris. 
Na het zomerreces stopte Riko van der Stap als voorzitter van de B.O. De Strijp  
Riko was alweer iets meer dan 6 jaar actief als lid van de Bewonersorganisatie en als 
voorzitter. 
Riko dank voor je inzet. 
Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie. 
De B.O. De Strijp heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net 
Vergaderingen en Spreekuur. 
Deze vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdagavond van de maand 
(m.u.v. van de maanden juli en augustus) in Wijkcentrum Stervoorde. H.J. van 
Mooklaan 1, beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar!  Voorafgaande aan de 
vergadering  is er een Spreekuur  voor de bewoners van De Strijp. Aanvang hiervan 
is om 19.00 uur. 
In totaal waren er dit jaar 9 bestuursvergaderingen. Bij deze openbare vergaderingen 
waren aanwezig  bewoners en de standaardgenodigden: Welzijn Rijswijk (Jasper 
Voskuilen en/of Karin van Frankenhuyzen), de wijkagent (Martien de 
Brabander/Jeroen Hoogink), Vz.VvE Burcht Endezant (Wim v.d.Berg), voorzitter VBS 
(Ineke van Vliet), voorzitter bewonerscommissie Serre & Wingerd (Gertie 
Zwijnenburg) Cees Kouwenhoven(vz. Oranje Comité) en namens de Gemeente heeft 
Petra van der Burg regelmatig de vergadering bijgewoond.  
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden is: 
-Uitslag van de gehouden straatinterviews (geheel te vinden op www.destrijp.net). 
-Voorbereiden 15 jarig jubileum B.O. De Strijp. 
-College de Wijk in. Hoe aan te pakken? 
-Verloop van Oud en Nieuw in De Strijp  
-Houden van een Nieuwjaarsreceptie in 2014. 
-Vertrek van Riko als voorzitter 
-Diverse punten ingebracht door de wijkagent. 
-Diverse punten vanuit de diverse Werkgroepen  

http://www.destrijp.net/
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-Oranje Comité De Strijp met de mededeling dat Scouting Hoeve Ypenburg de 
organisatie van het  Oranje Comité De Strijp heeft overgenomen. 
-Campagne Duurzaam De Strijp. 
-Bestuurssamenstelling 
-Oproep tot belangstelling voor doorlezen van mooie literatuur, 
 gezellig zingen of kalm Tai Chi te beoefenen via Helmi Verhoeven 
Avondje Strijp 29 April & Koninginnedag In De Strijp 2013 
Het “Avondje Strijp” startte met een druk bezochte kinderdisco met allerlei spelletjes. 
Rond 21.00 uur werd de avond overgenomen door de “ouderen”. 
Tijdens de avond vond er ook een officiële handeling plaats. Het Oranje Comité “De 
Strijp” gaf symbolisch het Koninklijke stokje over aan het Oranje Comité van Scouting 
Hoeve Ypenburg. 
Koninginnedag startte koud en de televisie-uitzendingen zorgden voor een minder 
drukke rommelmarkt. ‘s- Middags toen het zonnetje meer aanwezig was, kwam de 
drukte weer op gang. 
Ter afsluiting van de festiviteiten was er in de grote feesttent een show van illusionist 
Michel Keck waar ieder zich over verwonderde en een heerlijke BBQ. Zo’n 100 
personen genoten van dit moment. 
Oranje “Comité De Strijp” heel hartelijk bedankt voor 16 jaar Koninginnedag in De 
Strijp. 
En Scouting Hoeve Ypenburg het was 
gezellig wat jullie hebben neergezet. 
College fietsend door de Wijk 
Op donderdag 25 april 2013 bracht het 
College samen met raadsleden en andere 
belangstellenden een bezoek aan De Strijp. 
Voor een volledig verslag van dit bezoek zie 
op onze site www.destrijp.net. 
 

Foto Tino van Dam 

 
Buurtnieuws De Strijp  
In 2013 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden mei en 
november 2013. Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de 
bewoners. Ook leverden diverse bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst. 
Het Buurtnieuws van mei en november 2013 staan nu ook op de site: 
www.destrijp.net. 
Werkgroepen 
-Werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid is vijf keer bij elkaar geweest. Er 
zijn een aantal aanpassingen doorgenomen en onderzocht op haalbaarheid. Diverse 
aanpassingen zullen in 2014 concreet worden uitgewerkt zoals aanleg van 10 
parkeerplaatsen aan het einde van de 
Strijplaan/Sammersweg. 
-Werkgroep Parking De Schilp is pluriform samengesteld 
en inmiddels vier keer bij elkaar geweest. In 
samenspraak met de Gemeente hoopt zij op korte termijn 
tot oplossingen te komen, die de overlast op de parking 
De Schilp zullen indammen. 
-Werkgroep Speelvoorzieningen.  
In samenwerking met de Gemeente en bewoners zijn 
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diverse speeltoestellen vervangen aan de Pioendreef, Warande en Siergaarde. 
Het ziet er allemaal zeer verzorgd uit. 
Bewonersorganisatie De Strijp 15 jaar. 
Op 29 september 2013 bestond BO De Strijp 15 jaar. Dit werd op zaterdag 28 
september 2013 bij en in jongerencentrum PleXat gevierd. De dag werd om 14.00 

uur geopend en na de gebruikelijke speeches 
(van voorzitter,  burgemeester en de VBS) kon 
het feest om 14.15 uur beginnen. 
Zeker meer dan 250 mensen (waaronder meer 
dan 100 kinderen) hebben ons jubileum 
bezocht. 
Voor elk wat wils waren er verschillende 
activiteiten georganiseerd. Van schminken tot 
luchtkussen en van rodeostier tot zaklopen, 
hengelen en spijkerpoepen en nog veel meer. 
 Een van de activiteiten: hengelen. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag wat mede te danken was aan het 
mooie weer en de vele bezoekers die aanwezig waren op ons jubileum. Zie verder 
ook op onze site. 
Campagne de Strijp Duurzaam 
In samen werking met Arnold Homan 
(initiatiefnemer), Gemeente Rijswijk, het 
Energieloket, Kopersvereniging 
Endezant en Arcadië en de B.O. De 
Strijp is de campagne “De Strijp 
Duurzaam” uitgerold. 
Oorspronkelijk was 1 informatieavond, 
de start van het inkooptraject, gepland 
op 7 oktober 2013 bij ABA. De 
belangstelling bleek echter zo groot dat 
er uiteindelijk 3 informatieavonden zijn gehouden. 
In totaal hebben meer dan 200 mensen deze avonden bezocht. Energieloket noemt 
onze campagne de best lopende in haar bestaan!. 
 Een van de informatieavonden bij ABA. 
De maatregelen waaruit men kon kiezen waren: aanschaf Zonnepanelen, vervangen 
CV ketel door HR- ketel, verbeteren van de Mechanische Ventilatie door een 
energiezuinige ventilator en/of schoonmaken van het gehele ventilatiesysteem. 
Op 15 december 2013 waren al ruim 500 offertes aangevraagd, zijn reeds 230 
opdrachten voor maatregelen verstrekt. In totaal zijn er in de wijk 530 zonnepanelen 
bij gekomen. 
Hoewel de avonden gingen over Verduurzamen kon men na afloop van de 
bijeenkomsten ook nog vragen stellen aan de voorzitter van BO De Strijp over De 
Strijp. 
 
Doorgaan met spreekuur? 
Vanwege de belangstelling uit de straatinterviews gaan we nog door met het 
spreekuur. Blijkt dat er toch geen belangstelling hiervoor is, dan willen we met het 
spreekuur stoppen. Dat zal dan in het Buurtnieuws van B.O. De Strijp bekend worden 
gemaakt. 
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Slot 
Ook in 2013 heeft de Bewonersorganisatie zo goed mogelijk de belangen willen 
behartigen van de bewoners in De Strijp. De Bewonersorganisatie bedankt een ieder 
die zijn /haar steentje in 2013 heeft bijgedragen zoals Bewoners, mensen van de 
diverse Werkgroepen, de Wijkagent, Welzijn Rijswijk, Riko van der Stap (voorzitter) 
die na de zomer vertrok, Wim v.d.Berg van Burcht Endezant, Gertie Zwijnenburg van 
bewonerscommissie Serre & Wingerd, Ineke van Vliet voorzitter VBS, diverse 
ambtenaren van de Gemeente Rijswijk en de Jubelgroep (Gertie, Jasper, Liek, 
Sonja, Jacob). 
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp: Jacob Schot, voorzitter. 

 
 



  

 

 
VBS Jaarverslag 2013 13/48 L.C. Vonk, secretaris 

 

 

Bewonersorganisatie Muziekbuurt. 

 
 

  
 
Inleiding 
Openbare vergaderingen van de bewonersorganisatie Muziekbuurt hebben 9 keer 
plaatsgevonden. Tot oktober is vergaderd in wijkcentrum Muziekbuurt. Na de 
opening van de Brede School ‘De Melodie’ (verder nieuwe wijkcentrum Muziekbuurt) 
hebben de openbare vergaderingen op die locatie plaatsgevonden. Bij deze 
openbare vergaderingen waren naast het bestuur, de wijkagent, de voorzitter van de 
VBS, een aantal raadsleden, een aantal bewoners aanwezig.  
Het bestuur heeft tussen de openbare vergaderingen vergaderd tot oktober in 
wijkcentrum Stervoorde en daarna in het nieuwe wijkcentrum Muziekbuurt.  
Aan het begin van het jaar bestond het bestuur uit Bert Disser (voorzitter), Theo 
Warnink (secretaris), Nico van Geresteijn, (plv. voorzitter), Jannie van Baardwijk en 
Anne-Lize Timmerman.  
Begin 2013 heeft het bestuur afscheid genomen van de voorzitter en secretaris. Nico 
van Geresteijn heeft de taak als voorzitter a.i. en Elly Swinkels de taak als secretaris 
a.i. op zich genomen. Paula Heidema trad weer toe tot het bestuur. Na de zomer is 
Peter van Roekel toegetreden tot het bestuur. In de loop van 2013 hebben zowel 
Jannie van Baardwijk als Anne-Lize Timmerman hun functie als bestuurslid 
neergelegd. 
Bewonersparticipatie 
Op 23 januari 2013 vond een participatieavond (bij de gemeente en georganiseerd 
door de gemeente) plaats naar aanleiding van de conceptnota ‘bevorderen 
bewonersparticipatie’. De conceptnota is besproken aan de hand van drie 
onderliggende thema’s: Rol gemeente en bewonersorganisaties; verstevigen van de 
bewonersorganisaties; representativiteit bewonersorganisaties 
Bijeenkomst bewoners 
Op 4 november was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Muziekbuurt in het 
nieuwe wijkcentrum. Het was een leuke en interessante avond met meer bewoners 
dan vorig jaar. Tevens was een delegatie van de gemeente en een aantal 
gemeenteraadsleden aanwezig. Jan Jaarsma, directeur van De Voorde heeft een 
toelichting gegeven over het project school ‘De Voorde’. Op zijn school zitten 
kinderen die slechthorend zijn en die spraak/taalmoeilijkheden hebben. Hierdoor is 
het noodzakelijk dat deze kinderen naar school gebracht worden. Hierdoor zijn er 
verkeersproblemen ontstaan. Hij heeft de plannen voor het zoeken van een 
oplossing gepresenteerd tijdens deze avond. Overigens wil hij iedere bewoner die 
geïnteresseerd is, een rondleiding geven in de school. Ria van der Drift van Florence 
heeft het e.e.a. verteld over de dagopvang bij Middin. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=t4SnLG24ADh8KM&tbnid=1L4hR_mix3HKKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xpatrentals.com/item.aspx?area_id%3D51%26details_url%3D1659x2283HHvmW2177%26order%3D1%26bedrooms%3D3%26min_price_rent%3D250%26max_price_rent%3D8000%26pagenum%3D1%26rent_type%3Dlong%26fixedbeds%3D&ei=mj7ZUsyLNMf80QXgmIDQDg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNHsg1kObz2MAnUD6L8UGhouEJfdVQ&ust=1390055325293624
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Themabijeenkomst ‘on tour’ georganiseerd door Welzijn Rijswijk 
voor Rijswijkse bewonersorganisaties op 23 november 2013. 
Een Rijswijkse delegatie van bewonersorganisaties heeft een bezoek gebracht aan 
de Landelijke Bewonersdag waar praktijkvoorbeelden, lezingen en workshops aan 
bod zijn gekomen. Vanuit de BO Muziekbuurt hebben de voorzitter en de secretaris 
deelgenomen aan deze dag. Het was een goed georganiseerde en interessante dag 
waar veel genetwerkt is en ideeën zijn opgedaan.  
‘11-12-13 inbraakvrije dag’ 
Op 11 december was de inbraakvrije dag in Nederland. De Muziekbuurt heeft hier 
ook aan meegedaan. Met een aantal bewoners is 's avonds door de wijk gelopen 
samen met de wijkagent.  
Wijkkrant 
In 2013 zijn twee wijkkranten in 3luik uitgebracht waarin veel actualiteiten van wat is 
geweest en wat moet komen.  
De website 
Vanaf 1 oktober 2013 heeft BO Muziekbuurt een nieuwe website door bemiddeling 
van Wil Visser en dankzij de webmaster Cor de Weerd. 
Namens het Bestuur van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt, Elly Swinkels, secretaris a.i. 

Activiteitencomité Muziekbuurt  
NL Doet 16 maart 2013  
Op 16 maart heeft in wijkcentrum Muziekbuurt een bijeenkomst plaatsgevonden waar 
een aantal bewoners suggesties hebben gedaan voor de inrichting van de 
waterspeelplaats in het Wilhelminapark. 
Paaseieren zoeken op 30 maart 2013 
Opening natuurspeeltuin Citerstraat op 24 april 2013 
De opening werd gedaan door wethouder Jense en was een gezellig en drukbezocht 
evenement. (vooral door kinderen). 
Koninginnedag/Koningsdag op 30 april 2013 
Wethouder Bolte heeft op deze dag een zeer mooie respecttegel onthuld. Er waren 
diverse standjes, waaronder  ‘De Regenboog’ met een massagestoel, kinderen die 
een tekening maakten voor de Koningin en ook de voorzitter van ´Steenvoorde 
Noord”, maar vooral niet vergeten de band van het het Wijkcentrum o.l.v. Ton 
Hendriks. 
Buitenspeeldag 12 juni 2013 
De buitenspeeldag vond plaats in de speeltuin aan de Clavecimbellaan met een 
springkussen, grabbelton, open podium, poffertjes.. Er zijn kleurplaten uitgereikt op 
scholen en bij inlevering van de kleurplaten mochten de kinderen grabbelen in de 
grabbelton. 
De buitenspeeldag is druk bezocht en bezoekers waren enthousiast. 
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Schouw Wilhelminapark 
De schouw vond plaats op 24 september 2013. Over het algemeen ziet het park er 
aardig en mooi uit. Wel ontbreken verkeersborden, die aangeven wat fietspaden en 
wat voetpaden zijn. Ook ontbreken verbodsborden. Henk Slegten van de gemeente 
had hier al een overzicht van opgesteld. Via de wijkagent zal dit worden toegestuurd 
aan de bewonersorganisatie. Bij de ingang van het park ontbreekt een witte streep. 
Door de loslopende honden is de veiligheid voor met name de kinderen bij de locatie 
van de scouting onvoldoende. Het zou beter zijn, als de honden aan de overkant van 
de A4 los zouden lopen. 
Moestuinen 
 Max Stuijfzand heeft voor de bewoners een toelichting gegeven op het project 
Moestuinen. In een gemeenschappelijke tuin verbouwen de bewoners hun eigen 
groente. De tuin is feestelijk geopend op 5 juni.  
Feestweek Brede School Muziekbuurt 23 t/m 28 september/Burendag 
Dit jaar was er geen Burendag in de wijk. De leden van het Activiteitencomité hebben 
in plaats daarvan rondleidingen verzorgd tijdens de open dag van de Brede School 
Wijkprogramma 
In 2011 is in de Muziekbuurt een pilot gestart met het werken met programmawijken. 
Deze pilot liep op 1 juli 2013 af. De gemeente heeft een wijkverslag gemaakt in 
overleg met de wijkpartners en bewoners. Het wijkverslag (projectdeel) was in 
oktober gereed en kon door iedere bewoner opgehaald worden in het nieuwe 
wijkcentrum Muziekbuurt en bij de afdeling persvoorlichting van de gemeente. Het 
wijkverslag is door de voorzitter van de BO-Muziekbuurt aangeboden aan wethouder 
Jos Bolte. Van deze officiële aanbieding is een artikel in de Rijswijkse Courant 
verschenen en heeft de voorzitter op 2 december bij Omroep Rijswijk voor het 
programma Omroep Rijswijk Actueel verteld over de manier van ‘wijkgericht’ werken; 
het stimuleren van bewoners om zelf actief te worden; de samenwerking tussen de 
bewoners van de Muziekbuurt, de bewonersorganisatie, de woningcorporaties, 
Welzijn Rijswijk en de gemeente Rijswijk. 
Social Sofa 
Basje de Liefde van Welzijn Rijswijk heeft tijdens een openbare vergadering een 
toelichting gegeven op het fenomeen Social Sofa. Welzijn Rijswijk bestaat 10 jaar en 
middels fondsenwerving zijn er een aantal Sofas besteld voor de gemeente Rijswijk, 
waarvoor een in de Muziekbuurt. Voor het beplakken van de Sofa is na overleg met 
de gemeente, gekozen voor het voormalige wijkcentrum Muziekbuurt.  
Namens het Bestuur van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt, Elly Swinkels, secretaris a.i. 
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 

 
 

 

Een ‘verhalend’ verslag van de activiteiten in 2013. 
Het afgelopen jaar heeft er binnen het bestuur van Steenvoorde-Zuid één wijziging 
plaatsgevonden. Jan Vleghert is begin 2013 als 
secretaris vervangen door Martin Weller. Het eerste 
deel van het jaar werd vooral besteed aan het 
inventariseren van de aandachtspunten voor de 
komende periode en het formuleren van 
standpunten over verschillende knelpunten in de 
wijk, zoals het welzijn van jongeren en ouderen, de 
problemen op de woningmarkt en onveilige 
verkeerssituaties in de wijk. Hiervoor is een Plan 
van Aanpak gemaakt. In mei  zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in het kader 
van het Wijkplancyclus. Hieruit zijn een aantal werkgroepen ontstaan. Gaande het 
jaar begon de fysieke productie op gang te komen, bijvoorbeeld door het publiceren 
van een succesvol artikel in de wijkkrant over oplopende huurlasten (‘onder water 
staan’ van huurwoningen) en het leveren van bijdrages aan de verschillende 
werkgroepen van de Wijkplancyclus. 
Door de Werkgroep Spelen werden 5 bijeenkomsten  georganiseerd in 2013. Op 20 
augustus, 22 augustus, 27 augustus, 29 augustus zijn er zomer-speelactiviteiten 
gehouden, waarbij vooral het inzetten van een springkussen een groot succes was. 
Op 13 december is er een winter-speelactiviteit georganiseerd die vooral in het teken 
van knutselen stond. 
Op 20 februari heeft er een wijkschouw plaatsgevonden als gevolg van overhangend 
groen. Een aantal bestuursleden van de BOSZ heeft met bewoners knelpunten 
genoteerd, gefotografeerd en gerapporteerd aan de Gemeente die dit heeft 
opgepakt. 
Een deel van het bestuur is op 23 november naar de landelijke meeting van de LSA 
in Eindhoven geweest. 
Op 11 december hebben een aantal bestuursleden in samenwerking met de politie 

en een aantal bewoners meegedaan aan de landelijke 
actiedag “1 dag geen inbraken”. 
Tot slot hebben op 25 september en 28 november er 
bijeenkomsten bij AMAL plaatsgevonden in het kader van 
het opzetten van Buurtcoaches. BOSZ heeft aan dit 
project een financiële bijdrage geleverd. Op 11 december 
werd het startsein voor de Buurtcoaches gegeven waarbij 
ook diverse bewoners uit Steenvoorde Zuid bij aanwezig 
waren. 
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Het aantal bestuursvergaderingen van de BO’s in 2013. 

In totaal kwam het bestuur 13 keer bij elkaar (iedere derde dinsdag van de maand, 

afgezien van de zomermaanden (reces) maar plus extra vergaderingen in februari  

ter bespreking Plan van Aanpak, in juni i.v.m. het bespreken van het Wijkplan en  in 

september als voorbereiding op de Algemene Bewonersvergadering van 17 

september. 

Het aantal openbare bewonersbijeenkomsten in 2013. 

Er was sprake van 4 Algemene Bewonersvergaderingen (5 februari 2013, 7 mei 

2013, 17 september 2013, 3 december 2013). 

Het aantal overleggen met samenwerkingspartners (+ welke, waarover). 

Er zijn afzonderlijke overleggen van het bestuur gehouden met netwerkpartners, 

maar vaak schoven andere partijen ook aan tijdens de bestuursvergaderingen en 

algemene bewonersvergaderingen. Netwerkpartners die deelnamen aan deze 

bestuursvergaderingen van de BOSZ waren bijvoorbeeld Welzijn Rijswijk over 

jongerenwelzijn, de politie over woninginbraken en buurtpreventie, of de afdeling 

Verkeer van de gemeente Rijswijk over de nieuwe verkeerslichten aan de 

Beatrixlaan. Op haar beurt waren bestuursleden van de BOSZ aanwezig bij 

gesprekken van de gemeente over de Wijkplancyclus, gecombineerde vergaderingen 

van de VBS en themabijeenkomsten met diverse instanties uit de wijk. 

Het aantal overleggen ter voorbereiding op een activiteit (bijv. Buitenspeeldag, 

Burendag) en aantal activiteiten. 

Themabijeenkomsten (4) Wijkplancyclus op: 14.05.2013, 15.05.2013, 16.05.2013 

28.05.2013. 

Aanspreekpuntenbijeenkomst (1) op: 26.06.2013 

Besprekingen (3) in het kader van opzetten Werkgroep Spelen op: 10.07.2013, 

17.07.2013, 09.09.2013  
Martin Weller, secretaris. 
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 

 
 

 
Bestuur Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN). 
Marjolijn Peters (voorzitter), Ron Fitz (secretaris), Frans Kalse 
(penningmeester) en Andy Kooy (algemeen bestuurslid). 
Deelnemers BSN 
In alfabetische volgorde op achternaam: Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Bep Kalse, Frans 
Kalse, Andy Kooy, André Pattenier, Marjolijn Peters, Ineke van Vliet en Wil 
Vossenaar. Regelmatig ook aanwezig: Bert van Hoek en Chris Verhagen. 
Vergaderingen 
Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep wijkbewoners. De 
vergaderingen zijn openbaar, wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen hieraan 
vrijblijvend deelnemen. Bijna altijd is wijkagent Martien de Brabander aanwezig en 
regelmatig wijk-coördinator Petra van der Burg; soms schuiven wethouders en/of 
gemeenteraadsleden aan. Op 16 oktober 2013 werd -samen met de gemeente- een 
bewonersbijeenkomst gehouden met als onderwerp de parkeersituatie in de Dr. 
Wibautlaan en omgeving. 
BSN Beleidsplan 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) heeft in 2008 een beleidsplan 
opgesteld. Hierin staat hoe de BSN is georganiseerd, hoe zij werkt en wat globaal de 
aandachtsgebieden zijn. Het plan is voor iedereen op te vragen via een mail aan 
steenvoordenoord@hotmail.comWebsite 
In 2009 heeft de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) een eigen website 
opgezet: www.steenvoordenoord.nl 
Hierop zijn de maandelijkse activiteiten binnen en rond de wijk alsmede het laatste 
nieuws over de wijk te vinden, samen met een beschrijving van de 
bewonersorganisatie, de zaken die momenteel de aandacht van de BSN hebben, de 
diverse verslagen en een beschrijving van de wijk Steenvoorde Noord compleet met 
foto’s. 
Wijkblad 
In 2013 werd twee keer het 
wijkblad 'Buurtnieuws' bij 
ongeveer 2400 woningen 
bezorgd. Ook werden meeneem-
exemplaren neergelegd in de 
publieksruimten van het 
Stadhuis, de Bibliotheek en 
Wijkcentrum Stervoorde. 
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Activiteiten van de BSN in 2013 

Het college de wijk in. 
Donderdag 25 april 2013 fietsten Marjolijn Peters, Frans Kalse en Andy Kooy samen 
met leden van het college van B&W, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers 
van samenwerkende organisaties, eerst door onze wijk Steenvoorde Noord en 

aansluitend door wijk De Strijp. Tijdens 
deze fietstocht liet de BSN de deelnemers 
zien hoe mooi de wijk Steenvoorde Noord 
is met zijn breed-opgezette aanleg en het 
vele fraaie groen, dat zowel door de 
gemeente als door de bewoners heel goed 
onderhouden wordt. Ook de in constructief 
overleg met de gemeente, soms daarbij 
samen met Welzijn Rijswijk, bereikte 
resultaten werden getoond, net zoals nog 
te realiseren verbeteringen op het gebied 

van de verkeersveiligheid. Deze fietstocht werd voorafgegaan door een uitgebreide 
presentatie in Wijkcentrum Stervoorde over beide wijken; bij deze presentatie was 
ook Ron Fitz aanwezig. 
Buitenspeeldag 

Woensdag 12 juni 2013 opende 
wethouder Jos Bolte deze, door de 
BSN voor de zevende keer 
georganiseerde, Buitenspeeldag. Op 
het voor alle verkeer afgesloten 
gedeelte van de Pr. Margrietsingel, 
tussen de Pr. Marijkesingel en de Pr. 
Irenelaan, konden kinderen de hele 
middag onbezorgd buitenspelen. Dit 
jaar werd de 'show gestolen' door een 
aantal grote, op het water drijvende 
ballen, waardoor kinderen als het ware 
'in het water konden lopen' zonder nat 
te worden. Het BSN-Buitenspeeldag-
kernteam, bestaande uit Marjolijn 
Peters, Bep Kalse, Frans Kalse en 
Ronald Opdam, werd de hele dag 

geholpen door een aantal enthousiaste wijkbewoners. 
BSN-boekenkast 
Donderdagmiddag 13 juni 2013 gaf Marjolijn Peters in 
Wijkcentrum Stervoorde, onder het motto 'boek eruit is 
boek erin', het startschot voor de 'BSN-boekenkast voor 
iedereen'. Tijdens een familiebezoek aan Australië werd 
Marjolijn geïnspireerd door deze mogelijkheid om 'samen 
boeken te ruilen' en weer terug in Rijswijk realiseerde ze 
met haar gebruikelijke enthousiasme dit idee, zodat vanaf 
bovengenoemde datum de 'BSN-boekenkast voor 
iedereen' in de centrale ontmoetingsruimte van 
Wijkcentrum Stervoorde staat. 
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Vier-seizoenen bankjes 
Op zondag 6 oktober 2013 
werden de vier bankjes, die op 
het verlaagde plateau aan de 
Prinses Margrietsingel staan, 
met een feestelijk samenzijn 
met 'koffie, thee en een 
taartje' als het ware 'opnieuw 
in gebruik genomen'. Op 
initiatief van Marjolijn Peters 
werden deze bankjes - na 
schoonmaken, schuren en in 
de grondverf zetten - van een 
fris kleurtje voorzien en 
verfraaid met afbeeldingen, 
die de vier seizoenen 

weergeven. Behalve Marjolijn deden hieraan de BSN-leden Wil Vossenaar en Frans 
Kalse mee, zij werden enthousiast geholpen door de wijkbewoners Nel Panneman, 
Conny Poppelier en Ellen van Rossum. 
Een dag zonder inbraak 11-12-13 
Op woensdagmiddag 11 december 2013 gaven BSN-leden Marjolijn Peters en Wil 
Vossenaar bij een aantal woningen in Steenvoorde Noord persoonlijk het 
decembernummer van wijkblad 'Buurtnieuws' af. Natuurlijk om op deze wijze onze 
bewonersorganisatie even 'in het 'zonnetje te zetten' maar ook om het onderwerp 
'inbraakpreventie' extra aandacht te geven. Zij werden daarbij vanuit Politie 
Haaglanden ondersteund door de wijkagenten Sabine Bentvelzen en Klaar Toet. 
Overleg met de Gemeente Rijswijk 
In 2013 hadden bestuursleden van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 
(BSN) drie keer een ontmoeting met medewerkers van de Gemeente Rijswijk. 
Tijdens deze ontmoetingen werd uitgebreid en constructief gesproken over een 
aantal onderwerpen. 
Andy Kooy organiseerde een extra fietstocht door de wijk met de gemeentelijke 
beleidsmedewerkers Niek Uwland en Ronald de Jong van de afdeling verkeer. 
Tijdens deze fietstocht werden niet alleen de aandachtspunten uit de rondrit in het 
kader van 'het college de wijk in' nog eens extra 'aangedaan', ook veel andere 
verkeerszaken kwamen uitgebreid aan de orde. In de loop van 2013 volgden een 
aantal terugkoppelingen. Ook in 2014 worden diverse aanpassingen en 
terugkoppelingen verwacht. 
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren op uitnodiging bij de gemeente aanwezig, waar 
uitgebreid met projectleider Mark Kraakman werd gesproken over de lopende en 
komende activiteiten in de wijk om tot de brede school 'Steenvoorde' te komen. 
Afgesproken werd dat de BSN hierover een introducerend artikel in het 
decembernummer van ons wijkblad 'Buurtnieuws' zou gaan schrijven. Ook zal Mark 
Kraakman in de loop van 2014 tijdens een BSN-vergadering toelichting komen geven 
over de brede school 'Steenvoorde'. 
Andy Kooy en Ron Fitz deden mee aan de door de gemeentelijke 
beleidsmedewerkers Annemarie Bakker en Niek Uwland van de afdeling verkeer 
georganiseerde schouw in en rond de Dr. Wibautlaan, waarbij uitgebreid werd 
stilgestaan bij de gevolgen van het wijzigen van een tweetal verkeerssituaties. 
Aansluitend werd meegedaan aan een evaluerend gesprek in Wijkcentrum 
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Stervoorde. Tijdens dit gesprek, waarbij ook wethouder Dick Jense aanwezig was, 
schoof Marjolijn Peters aan. 
Themabijeenkomst Welzijn Rijswijk 
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren op 16 mei 2013 aanwezig bij de door Welzijn 
Rijswijk georganiseerde themabijeenkomst met het motto 'De buurt bestuurt'. Nieuwe 
mogelijkheden voor bewonersorganisaties, in combinatie met de gemeente en 
samenwerkende partners, werden uitgebreid besproken.  
Gemeentelijke inspraakavond 
Marjolijn Peters, Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren op 23 januari 2013 
aanwezig bij de door de Gemeente Rijswijk in Wijkcentrum Stervoorde 
georganiseerde inspraakavond over de conceptnota 'Bevorderen van de 
bewonersparticipatie'. Ron Fitz had de gemeente om een qua tekst verduidelijkende 
extra 'hand-out' verzocht; aan dit verzoek werd alle medewerking verleend. 
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen en de 
bewonersorganisaties 
Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren afwisselend aanwezig op de in 2013 
viermaal door de VBS georganiseerde gecombineerde vergaderingen met 
werkgroepen en bewonersorganisaties terwijl Marjolijn Peters zich in de loop van de 
vergaderingen daarbij aansloot. 
 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde (VBS). 
Ron Fitz, secretaris. 
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen. 
 
 

In Wijkcentrum Stervoorde 

 
 
 
Creatieve Ontmoetingsochtenden 
Voorzitter:  Vacant 
Penningmeester: mw. P. Breedijk 
Lid:    mw. L. van Leijde 
Lid:   mw. A. van Luijk 
De werkgroep heeft, inclusief bestuur, per 1 januari 2014, 10 vrijwilligers.  
De ochtenden werden georganiseerd in de maanden januari t/m april/mei en van  
september t/m december. 
Na de ochtenden hield het bestuur werkbesprekingen. 
Creatieve ochtenden 

Op de 1e en 3e donderdag van de maand werden 
in de grote zaal van Stervoorde, 
creatieve ochtenden gehouden, uitgezonderd 
tijdens de basisschoolvakanties. Dan 
schuift de datum op. Diverse technieken werden 
aan de bezoeksters geleerd, zoals 
pasteltekenen, decoupage, werken met kralen, 
fantasie schilderen en kaarten maken 
met diverse technieken. 
We hadden 18 x een creatieve ochtend. Het aantal 
bezoeksters was 686, gemiddeld 
38 per keer. In januari hadden we wat minder 
bezoeksters als gevolg van de sneeuw 
Reclame is gemaakt in de Rijswijkse media, op de 
kabelkrant en  de website van de VBS. 
Workshops 
Op de 2e donderdag van de maand werden in de 
grote zaal van Stervoorde workshops  
gehouden. Enkele medewerksters zetten zich in 
om steeds een nieuwe variant van een activiteit 
te brengen. Er was 7 x een workshop. Het aantal 
bezoeksters was 188.Het gemiddelde aantal was 

27 bezoeksters per keer.  
Voor de workshops hadden we de jongerenruimte gehuurd, maar deze was niet 
beschikbaar dus kregen we de grote zaal voor gebruik. Voor de pauze van de 
ochtenden hadden we geen ruimte gereserveerd. Als er een zaaltje beschikbaar  
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is, kunnen we daar in en anders kunnen we in de bestuurskamer terecht. 
Kerststukjes 
Op 19 december was de jaarlijkse kerstochtend. Onder leiding werd een mooi 
kerststukje gemaakt. Onze bezoeksters, medewerksters en gasten waren er heel 
tevreden over. Daarna was er een verloting van kerststukjes, gemaakt door één van 
onze medewerksters. Er werd een gedicht voorgelezen en er waren nog een paar 
spelletjes bingo met mooie prijzen. Via een medewerkster gekregen van een 
sponsor. Het was weer heel gezellig. Het aantal betalende bezoeksters was 72. 
Strandwal festival 
Onze werkgroep heeft gedemonstreerd op het strandwal festival. Door het slechte 
weer –wind en regen- is onze kraam na een paar uur weer opgeruimd.  
Medewerksters 
De St. Nicolaas/Kerstochtend hebben we gehouden op 28 november bij een 
medewerkster thuis. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 
workshop voor de medewerksters te houden. 
Onze medewerkster Joke Eijkelhof heeft van de Gemeente Rijswijk de 
vrijwilligersspeld 2013 gekregen voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doet. 
Sint Nicolaas 
Omdat 5 december op een creatieve donderdagochtend viel hebben we er wat 
gezelligs van gemaakt. O.a. met een Sint-Nicolaasgedicht en een verloting met 
kleine cadeautjes, waarbij elke bezoeksters iets won of een chocoladeletter kreeg. 
We hebben natuurlijk ook getrakteerd op pepernoten en andere Sint-
Nicolaaslekkernijen. 
2014 
Wij hopen nog steeds op een paar nieuwe medewerksters.  
Voorzitter (Vacant), mw. P. Breedijk (penningmeester), mw. L. van Leijde en mw. A. van Luijk (lid). 

 
Schilderclub ‘Stervoorde’. 
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen  en middag  en  
donderdagmiddag) werden ook in 2013 weer goed bezocht door gemiddeld  80 
leden. 

De stemming onder  onze  drie groepen  is 
gezellig  en enthousiast. Niet alleen  om  
samen te schilderen maar ook  de 
contacten onderling  dragen hiertoe  bij. 
In September  2013  was er weer het 
Strandwalfestival. Samen met Dini  
Noorlander  van de 
Ontmoetingsochtenden waren we ook 
weer met de schilderclub  aanwezig, 
helaas  niet voor lang. Onze kramen en 
wij  stonden  in de stromende regen. 
Jammer genoeg moesten wij dus 

opgeven. We hopen echter  ook in 2014 weer mee te kunnen doen. 
Voor de hele maand juni  2014 hebben  wij  een afspraak  met mw. Jacqueline  v. 
Munster van de Bibliotheek  Rijswijk  voor een expositie van werk van onze  leden, 
gemaakt. 
Suze Kromhout van der Meer. 
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Bridge. 
Wij spelen elke maandagavond en vrijdagmiddag bridge, behalve in de maanden Juli 
en augustus. Alles verloopt prima en er verandert niet veel per jaar Zowel op de 
maandagavond als op de vrijdagmiddag worden de gebruikelijke competities 
verwerkt, resulterend in promoties en degradaties. 
Bijzondere gebeurtenissen zijn altijd weer de Kerst- en Paasdrive, waaraan wat 
prijsjes zijn verbonden. Het uitreiken van de Kerstcadeautjes voor iedereen is elke 
keer weer geslaagd. 
Ook het beheer van het lief- en leedpotje leverde de nodige werkzaamheden op. Bij 
verschillende leden werd thuis een bloemetje gebracht met een getekende 
beterschapskaart. 
Voor de bridgegroepen veranderde er niets dit jaar. Op maandagavond speelden 74 
leden en op de vrijdagmiddag 58 leden in de grote zaal van Stervoorde. 
Bijgaand een foto van de maandagavond bridge. 
Elly van der Meer 

 
 
 
Darten. 
2013 was weer een sportief dart jaar met veel leuke momenten maar helaas ook een 
moeilijk moment. 1 van onze trouwe leden is komen te overlijden wat een stempel 

heeft gedrukt op het jaar. 
Eén van de hoogtepunten van ons dart jaar 
zijn onze dart toernooien. Op de laatste dart 
avond van het seizoen hebben we een 
eindtoernooi. Op deze avond worden tevens 
de prijzen uitgereikt aan de nummer 1, 2 en 3 
van de ranglijst, er wordt een beker uitgereikt 

aan degene met de meeste 180'ers en er wordt een beker uitgereikt  aan degene 
met de hoogste uitgooi van het seizoen. In december hebben we een kersttoernooi, 
waarbij onze leden als koppels proberen bekers te veroveren. De leden krijgen op 
deze avond een kleine attentie en er zijn lekkere hapjes en een drankje. Beide 
toernooien zijn druk bezocht en waren erg gezellig. 
 Zoals ieder jaar zijn er leden vertrokken maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe 
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leden mogen verwelkomen. Ook voor 2014 hebben we de eerste aanmeldingen 
alweer binnen gekregen. Op het moment dat er mensen binnen komen die mogelijk 
lid willen worden krijgen zij eerst de nodige informatie en mogen ze een avond mee 
darten om te sfeer te proeven, na deze avond kunnen zij beslissen of ze lid willen 
worden. 
Namens het bestuur, Wim Nijhuis. 

 
Bingo. 

Dit jaar 2013 is een goed bingojaar geweest. 
Het aantal bezoekers was goed, vergeleken met het jaar er voor. 
Bezoekers, die een tijd zijn weggebleven, komen gelukkig weer terug. 
Er komen nu tussen de 55 en 65 deelnemers. 
Ze hebben er weer zin in. Op de vraag waarom ze niet meer kwamen, kreeg ik als 
antwoord: ‘Financieel’. Dat waren ook mijn gedachten, zo als ik al schreef in het 
verslag van 2012. 
Dus ga ik samen met mijn vrijwilligers in 2014 weer een goed jaar tegemoet; we doen 
het met veel plezier. Als onze deelnemers het maar naar hun zin hebben. Dan 
zeggen ze ook dat het hier zo gezellig is; dat is fijn om te horen en dan weet je waar 
we het voor doen. 
Wil Fortuin, Nel Timan en onze medevrijwilligers.  

 
Discussiegroep. 
We begonnen 2013 met 8 leden, variërend in leeftijd van 53 tot 78 jaar en elke 2 
weken op de woensdag ochtend komen we bij elkaar. 
Om half tien beginnen we met het uitwisselen van persoonlijke ervaringen over de 
afgelopen weken, een systeem dat er 
door de jaren heen in is gegroeid, want je 
kunt elkaar dan beter begrijpen. Tijdens 
het tweede deel van de ochtend, na de 
koffiepauze, bespreken we zeer 
gevarieerde onderwerpen. Voorbeelden 
hiervan zijn: ‘krediet crisis, wat zou jij 
laten als je met minder geld toe moest 
komen?’, of: ‘hoever moet/mag de 
medische wereld nog gaan bij het 
oplappen van oude zieke mensen?’ of: 
‘wat doe je met al die aanbiedingen voor 
overstappen naar een andere energie maatschappij of zorgverzekering?’   
In het eerste halfjaar kwamen we 10 keer samen, van 9 januari tot 22 mei. 
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Om het seizoen feestelijk af te ronden besloten we een verzorgde busreis te maken 
en kozen voor een dagje naar de Serres in Laken, de overdekte (tropische) tuinen 
van het Belgisch Koninklijk paleis bij Brussel.  
Dit was een eerste keer dat we kozen voor een verzorgde reis, zodat we ons 
onbezorgd konden laten leiden en onderweg ruimschoots de tijd hadden voor grapjes 
binnen de groep en serieuze gesprekken onderling, totdat we ter plekke werden 
gedropt. De reis was lang genoeg dat ook de medereizigers wind kregen van onze 
gemoedelijke sfeer, waar een zure geest niet vrolijker van werd, maar een 
opgewekte leuk aan mee ging doen. Al met al beviel het ons zo goed dat we 
besloten aan het einde van het jaar nog zo’n reis te maken. 
In de tweede helft van het jaar haakte een jongere onder ons af, maar we kregen er 
ook een lid bij. 
We begonnen weer op 4 september met 8 bijeenkomsten waarvan de laatste van het 
jaar op 11 december was. Traditie getrouw wordt op die bijeenkomst 
Sinterklaas/Kerstfeest gevierd, waarbij we voor elkaar een cadeautje en gedicht 
verzorgen. 
Zoals eerder dit jaar afgesproken, hebben we ook weer een verzorgde busreis 
gemaakt, dit keer dichter bij: De kerstmarkt in de tuinen van Kasteel de Haar. Ook 
deze was gezellig en gelukkig heeft het weer meegewerkt want daar waren we een 
halve dag buiten, struinen door de kerstsfeer van honderden kraampjes. We kwamen 
bijna allemaal wel met iets nieuws thuis rond 9.00 u, afgemat maar ook opgeladen. 
Emy Gideonse, gespreksleidster.  

 
Klaverjassen. 
In dit jubileumjaar is alles in het teken van een feest voor de 
leden van de klaverjasclub gehouden. 
We hebben op 12 november het 30-jarig bestaan gevierd met 
een speciale kaartavond; hierbij werden de leden getrakteerd 
op een hapje en een drankje. Aan het einde van de avond 
werden wat prijzen uitgereikt aan de diverse winnaars. 
Overigens is het jaar redelijk verlopen met iets minder leden 
dan vorige jaren (ca. 28). Er werd gespeeld aan ca. zeven tafels. 
We hopen in het nieuwe jaar nog enkele nieuwe leden in te schrijven. 
Huib van der Wal. 

 
Country dansgroep ‘Go For It’. 
Een kort jaarverslag van de country groep Go For It 
op de woensdagavond. 
Op woensdagavond wordt tussen 20:00 – 22:15 uur 
countrydansen gegeven in Stervoorde door Margot 
Reesink. 
Het dansniveau is gevorderd.  
In maart  2013 een groot country feest georganiseerd.  
Gemiddeld is het aantal lessen 40 per jaar en is het 
aantal deelnemers ca. 22. 
Gedurende het jaar worden vele country workshops 
(ca. 12) gevolgd om het peil en verscheidenheid te garanderen. 
In 2014 wordt wederom een groot country feest georganiseerd. 
Margot Reesink. 
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Dans- en ontmoetingsmiddagen. 
In 2012 schreef ik ook een jaarverslag, dat ging over de opbouwperiode van de 
Dans- en Ontmoetingsmiddagen op zondag. 
Daarin vertelde ik dat we soms met een band van 22 personen speelden en dat er 20 
mensen op de dansvloer waren. 
Ondanks dat we flyers hadden gemaakt (heel mooie door Jan Vleghert ), die we rond 
brachten en probeerden zoveel als mogelijk was geplaatst te krijgen. 
Dat koste veel tijd en energie en met weinig resultaat, dus daar moest een andere op 
lossing voor komen. 

Van Aad Bekink kwam het idee om formulieren 
te maken en de bezoekers daarop hun e-mail te 
laten invullen dan zouden wij ze elke maand 
informatie  toe sturen, maar de mailadressen 
waren niet altijd goed te lezen. 
De volgende stap was andere formulieren te 
maken en de bezoekers verzochten we ons een 
mail te sturen, dat werkte goed zodat we nu een 
bestand hebben van 85 mailadressen. 
Resultaat: op de dansmiddagen komen 70 tot 
75 bezoekers en soms 80 die een heel 
gezellige middag hebben en graag terug 
komen. 
Het succes was ook te danken aan de 

verandering van dansmuziek, dit mede op verzoek van de dansers. 
Deze middagen zouden niet plaats kunnen vinden zonder de hulp van onze oproep 
vrijwilligers, die daar rond lopen als gastvrouwen en proberen het een ieder naar de 
zin te maken met een praatje en als daar behoefte aan is even aan de tafel bij de 
mensen gaan zitten. 
De dansmiddagen zijn i.p. altijd de voorlaatste zondag van de maand en vinden 
plaats in Wijkcentrum Stervoorde (Dr.H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk). 
Tonny Bekink (tonnyenaad@casema.nl). 

 
 
 

Muziek, The Swinging Oldtimers  
Big Band / Dansorkest  

 
Opgericht op 10 januari 2003 onder de vleugels 
van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) 

 

 
Doelstelling: 
Met senioren te musiceren die met de vut of pensioen zijn. Tevens dient het samen 
zijn van deze groep musici ook een sociaal belang. 
 
De Big Band / Dansorkest repeteert op vrijdagmorgen van 09.30 – 12.30 uur in 
wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. De eventuele optredens vinden voornamelijk 
overdag plaats, maar in goed overleg met de leden zal een optreden ook ’s avonds 
kunnen plaatsvinden. 
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De vrijwilligers die de band runnen zijn: Cees van Delft (voorzitter), Marjan van Delft 
(secretaris), George Koers (penningmeester), Andrew Dillon (lid) en Patrice Postuma 
(lid). 
Vrijdag 4 januari 2013 was de eerste repetitie dit jaar. Direct van start maar weer. Op 
naar het eerste optreden. Maar voor het zover was hadden wij eerst een feestje te 
vieren. 
Dat feestje kwam er en wel op donderdag 10 januari 2013. Op deze dag bestonden 
wij namelijk 10 jaar. Dit hebben wij gevierd met een etentje bij de Wokmaster in Delft. 
Gezellig met de leden en hun partners en met het bestuur van de VBS. Het werd een 
heel gezellige avond met voor ieder wat wils. 

   
 
Ons eerste optreden dit jaar was op zondag 17 maart 2013 in wijkcentrum 
Stervoorde. Wij mochten deze middag de muziek verzorgen voor de dans- en 
ontmoetingsmiddag welke werd georganiseerd door de VBS. Deze middag stond in 
het teken van ons 10 jarig bestaan. Wij hadden voor deze middag twee gasten 
uitgenodigd die ook met de band zouden mee 
spelen/zingen. Dit waren Ton Gerse op 
tenorsax en onze vorige zangeres Esther 
Gijsbertsen. 
De mensen zijn met grote getale op deze 
middag afgekomen. 
Er was maar één domper op de feestvreugde. 
Onze eigen zangeres kon helaas deze middag 
niet meezingen omdat zij, tijdens haar 
vrijwilligerswerk met de apen in Indonesië, het 
aan de stok heeft gekregen met een Orang 
Oetang. Deze had haar zodanig verwond dat zij nog niet mee kon doen. Gelukkig is 
zij nog wel geweest en heeft zij alsnog het laatste nummer met ons meegezongen. 
Op donderdagmiddag 4 april 2013 hebben wij een optreden verzorgd bij 
woonzorgcentrum ’t Seghe Waert te Zoetermeer. Hier zijn wij al vaker geweest en wij 
hebben met onze muziek weer menigeen blij kunnen maken.  
 

  
 
Op 21 april 2013 was er wederom een dans- en ontmoetingsmiddag in wijkcentrum 
Stervoorde welke wij muzikaal mochten verzorgen. Helaas was het deze middag heel 
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stilletjes. Maar de mensen die er waren hebben wij toch een gezellige middag 
bezorgd. 
Het volgende optreden werd alweer voor de derde keer georganiseerd door de VBS. 
Op maandagavond 29 april 2013 was het weer tijd voor de koninginnenach. Dit jaar 
werd het omgedoopt tot kroningsnach vanwege de troonswisseling op 30 april 2013.  
 

         
 

Deze avond mochten wij weer samen verzorgen met de Rockband Rockin’ 4. Het 
was net zoals voorgaande jaren weer oergezellig en heel druk. 
In de maand april heeft er ook in de band een wisseling plaatsgevonden. Onze 1e 
tenorsaxofonist Ton Verheijke heeft ons verlaten en hiervoor is in de plaats gekomen 
Peter Pronk. Wij wensen Peter heel veel speelplezier bij onze band.  
Woensdagmiddag 22 mei 2013 waren wij alweer voor de vierde keer te gast bij 
verzorgingshuis WZC Akkerleven te Schipluiden. Hier zijn de organisatie en de 
bewoners nog steeds heel blij met ons. Wij hebben de mensen weer een fijne 
middag bezorgd met veel herkenbare melodieën. Zoals gebruikelijk in 
verzorgingstehuizen sluiten wij altijd af met het herkenbare We’ll Meet Again ooit 
gezongen door Vera Lynn. 
Wij hadden het druk in deze periode. Een dag later alweer op donderdagmiddag 23 
mei 2013 konden wij wederom onze muziek ten gehore brengen. Deze keer bij 
verzorgingshuis Johannahuis te Wassenaar. Net zoals de dag daarvoor zagen wij 
ook hier allemaal blije gezichten. 

Het programma, 
welke wij ten gehore 
hebben gebracht bij 
de verzorgingshuizen  
waar wij in de maand 
mei waren, konden 
wij ook nog een keer 
laten horen in juni en 
wel op 

zondagmiddag 16 juni 2013. Dit keer bij Florence woonzorgcentrum Vredenburch te 
Rijswijk. Ook hier hebben de mensen ontzettend genoten.  
De klapper dit jaar was het optreden tijdens North Sea Jazz 
Round Town te Rotterdam.  Wij mochten op zaterdagavond 
6 juli 2013 spelen tijdens Jazz in Charlois aan de Charloisse 
Kerksingel. Middenin de wijk Charlois is een grasveldje waar 
men een buitenpodium had geplaatst. Er waren ook 
gezellige zitjes gecreëerd, alles was aanwezig om er een 
leuke avond van te maken. Hier hebben wij een 
avondvullend programma gepresenteerd. Omdat onze 
zanger tijdens zijn vakantie in Griekenland een ongelukje 
heeft gehad kon hij niet zolang staan met als gevolg dat hij 
hierdoor niet zoveel nummers kon zingen als hij wel zou 
willen. Gelukkig heeft Esther Gijsberten deze avond gezellig 
met ons meegedaan. Wij hebben met z’n allen een afwisselend programma 
neergezet waar de organisatie heel tevreden mee was.  
Op woensdagavond 31 juli 2013 mochten wij ons verzorgingstehuis programma weer 
laten horen. Dit keer zijn wij afgereisd naar Vlaardingen. Wij hadden daar een 
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optreden in service- en zorgcentrum Vaartland. Ook hier hebben wij de mensen weer 
laten genieten van onze muziek. 
Dan zijn we ongeveer twee weken verder en is het zaterdagmiddag 17 augustus 
2013. Net zoals in 2012 kwam onze zangeres Patrice met de vraag: willen wij weer 
spelen in winkelcentrum Mariahoeve te Den Haag? Hier hoefden wij niet lang over na 
te denken. Natuurlijk willen wij dat weer. Deze keer zaten wij aan de zijkant van het 
winkelcentrum vlakbij een terrasje waar het heerlijk druk was. Het weer werkte mee 
en onder een heerlijk zonnetje hebben wij daar een lang programma afgerond. 
Spelen van 12.00 – 16.00 uur is niet echt gebruikelijk. Maar met een vol terras en 
mensen die gezellig bleven staan gaat de tijd snel voorbij. Wederom weer een 
geslaagd optreden. 
 

 
 

In september togen wij wederom naar Vlaardingen. Dit heer op donderdagmiddag 26 
september 2013. Hier hebben wij wederom ons programma ten gehore gebracht voor 
de mensen in verpleeghuis Het Zonnehuis aldaar. Het was een ruime zaal en onze 
pianist hoefde deze keer zijn piano niet mee te nemen. Hier stond een prachtige 
vleugel waar hij achter plaats kon nemen. Het was heel veel animo en de mensen 
waren in grote getale naar deze ruimte gekomen en ook nu bleven zij weer tot het 
einde van onze muziek genieten. 
Na afloop werden wij verrast. Wij kregen allemaal als bedankje een zonnebloem mee 
naar huis. Een hele leuke geste. 
 

     
 

Ook mag wel worden vermeld dat onze zanger Adriano voor de beide optredens in 
Vlaardingen heeft gezorgd. 
Nu konden wij twee maanden op onze lauweren gaan rusten, nou ja rusten, de 
repetities gingen natuurlijk wel gewoon door. Dat was maar goed ook, op deze 
manier konden wij ons goed voorbereiden op ons volgende optreden. Ik kan je wel 
vertellen, twee maanden zijn snel voorbij als je het naar je zin hebt. Zo werd het dus 
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zondagmiddag 24 november 2013. Deze middag hadden wij een dansmiddag in 
Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes te Poeldijk. 
De dansmiddagen die hier georganiseerd worden staan nog in de kinderschoenen en 
wij mochten met een bezoekersaantal van ± 50 mensen al spreken van een goed 
bezochte middag. 
Er werd gelukkig veel gedanst en de sfeer zat er goed in. Al met al kan je spreken 
van een geslaagde middag welke voor herhaling vatbaar is. 
20 december 2013 was de laatste repetitie van dit jaar. Een korte repetitie van half 
tien tot kwart voor elf. Aansluitend hadden wij zoals elk jaar onze kerstviering. De 
voorzitter heeft een kleine toespraak gehouden waarin een terugblik op het 
afgelopen jaar en alvast een blik op wat het jaar 2014 gaat brengen voor zover 
bekend. Het was zoals elk jaar weer een gezellig samen zijn met een hapje en een 
drankje. Een bedankje mag ook gaan naar de beheerders van wijkcentrum 
Stervoorde die de ruimte waar wij de kerstviering hadden weer gezellig hadden 
aangekleed met kerstspullen. Het mag wel gezegd worden dat zij gedurende het 
afgelopen jaar ook altijd voor je klaar staan. Zoals elk jaar gaat niemand met lege 
handen naar huis. Als dank voor de inzet gedurende het afgelopen jaar kreeg 
iedereen weer een kerstgratificatie. 
 

    
 
Marjan van Delft – Kouwer, Secretaris ‘The Swinging Oldtimers’. 

 
Kinderkledingbeurs 

   

Alweer sinds 1997 organiseert de VBS samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligsters de tweedehands kinderkledingbeurs in wijkcentrum Stervoorde. In april 
is er altijd de zomerbeurs en in oktober de winterbeurs; dit jaar resp. op 2 & 3 april en 
1 & 2 oktober. De beurs is in Rijswijk en omstreken zeer bekend geworden en steeds 
meer mensen komen dan ook langs. De beurs beslaat altijd 2 dagen (een dinsdag en 
een woensdag). Op de dinsdag is er de gelegenheid om kleding in te komen leveren 
voor de verkoop  
De kleding wordt in overleg met de medewerksters van de beurs genummerd en 
geprijsd. De mensen krijgen van hun verkochte kleding weer 75% uitbetaald. De 
overig 25% wordt gebruikt om de kosten van de beurs te dekken.  
Op de woensdag is altijd de verkoopdag van 09:30 tot 14:00 uur. Alle kleding hangt 
keurig gesorteerd op kledingrekken klaar. De vrijwilligers proberen die dag alles goed 
te coördineren. Na afloop van de beurs wordt de overgebleven kleding weer netjes 
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op nummer gesorteerd, zodat iedereen de niet verkochte kleding weer keurig 
terugkrijgt. Ook kunnen de mensen beslissen de overgebleven kleding te schenken 
aan het goede doel (Voedselbank Den Haag).  
Petra Mosterd. 

 
Diverse activiteiten. 

 Aan het Strandwalfestival 
zouden op 14 september de 
werkgroepen Country dansen, 
Tai Chi Moy, Creatieve 
Ontmoetingsochtenden en Schilderclub ‘Stervoorde’ meedoen. De 
(weers)omstandigheden waren echter dusdanig dat de dansgroepen en Tai Chi 
niet hebben kunnen optreden; de tentoonstellingen in de kraampjes zijn om 
dezelfde reden vroegtijdig afgebroken. 

 Op dinsdag 5 november 2013 organiseerde het 

Vrijwilligerscentrum van Welzijn Rijswijk  een inspirerende 

middag over vrijwilligerswerk in Rijswijk, het Vrijwilligersplein. 

De vrijwilligersorganisaties in Rijswijk waren hiervoor 

uitgenodigd. Het VBS-bestuur heef aan deze uitnodiging 

gehoor gegeven. 

Het doel van het Vrijwilligersplein was het vrijwilligerswerk in 

Rijswijk te promoten. Hierbij hebben de bestuursleden via een 

presentatie, speed daten en een promotiestand het werk van 

de VBS onder de aandacht gebracht van de Rijswijkse vrijwilligers.  

 De aankondiging voor de vrijetijdsmarkt (18 april) bereikte ons helaas zo laat dat 
de werkgroepen, die belangstelling hadden om deel te nemen, onvoldoende tijd 
hadden om hun leden te mobiliseren. 

 Als afsluiting van het jaar werd er op 21 december de jaarlijkse kerstbijeenkomst 
georganiseerd, die zoals altijd in het teken stond van de waardering, die wij 
hebben voor onze vrijwilligers. 
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In het Wijkcentrum Muziekbuurt. 

 

  
 
Algemeen 
Het Wijkcentrum Muziekbuurt is het afgelopen jaar verhuisd van het Waldhoornplein 
naar de Brede School aan de Admiraal Helfrichsingel. 
Om goede afspraken te maken over het gebruik van de Brede School en om e.e.a. 
goed te laten verlopen hebben wij het afgelopen jaar een groot aantal malen 
vergaderd met o.a. het bestuur van de VBS, het bestuur van de Brede School, de 
Gemeente en Welzijn Rijswijk. 
Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers hebben wij de verhuizing soepel 
kunnen laten verlopen. 
Het oude wijkcentrum aan het Waldhoornplein moest leeg worden opgeleverd en ook 
dat is door de geweldige inzet van een groot aantal vrijwilligers gelukt. 
 
De activiteiten 
Maandagmiddag wordt er door Josje Visser computerles gegeven. 
Hieraan blijkt - vooral bij ouderen - veel behoefte te bestaan. 
Op deze cursus (maximaal 2 personen per les) wordt de cursisten geleerd wat er 
allemaal mogelijk is met een computer. 
De cursus begint met het aanleren van de basisroutines, zoals muisbeheersing en 
slepen, selecteren, plakken, enz., waarna men wegwijs wordt gemaakt met zaken 
zoals internet, zoekmachines, email en bijlagen, tekstverwerking, basis 
fotobewerking, Excel, enz. 
Na de lessen kunnen de deelnemers thuis oefenen met de stap voor stap 
beschrijving van wat is besproken.  
Alle deelnemers zijn erg tevreden over de lessen. 
 Elke 2e maandag van de maand is er ‘s avonds in het wijkcentrum een vergadering 
van Sociaal Cultureel Werk Muziekbuurt. 
Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van het 
wijkcentrum. 
Deze club bestaat uit een groep gezellige mensen die leuke dingen maken. 
De groep bestaat hoofdzakelijke uit vrouwen en dat staat garant voor gezellige 
avonden en gesprekken. Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang. 
De club wordt geleid door Betty Teunissen. 

Op dinsdagmiddag wordt er (stijl)dansles gegeven 
door Herman en Annika Bloemsaat. 
Deze dansles is speciaal voor beginners. Er is nog 
ruimte voor extra deelnemers. 
Op dinsdagavond wordt er geoefend door de 
multiculturele muziekgroep ‘Dynamics’ 
De leden van deze band hebben verschillende 
culturele achtergronden, zoals: Antillen, Indonesië 
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en Australië. 
Op woensdag middag is er kaarten voor ouderen. 
Het blijkt dat veel ouderen ’s avonds liever niet meer de straat op gaan, maar het 
toch leuk vinden om er eens uit te zijn. Speciaal voor deze groep mensen is deze 
kaartmiddag waarbij het sociale aspect en de gezelligheid het belangrijkste is. 
De club wordt geleid door Betty Teunissen. 
Zij worden bijgestaan door Albert en Wilma Huisman. 
Op woensdag avond wordt ons Wijkcentrum in de Brede School bezet door 
klaverjasclub “3 Kaart Stuk” en door de 
jokerclub “Jolly Jokers”. 
De avonden beginnen om 20.00 uur en 
worden georganiseerd door Betty en  
met assistentie van Albert en Wilma. 
Het zijn twee gezellige clubs waar ook nog 
extra dingen worden gedaan, zoals een presentje 
met Pasen, een eindcompetitie aan het eind 
van het seizoen en met Kerst een gezellige avond 
met lekker eten. 
Op donderdag middag wordt onze ruimte in het wijkcentrum in de Brede School 
gebruikt door schilderclub “de Waldhoorn”. 
Onder deskundige begeleiding van Ans Goudkuil en Mary Holstein kan men hier zijn 
artistieke ei kwijt met verf en penseel op linnen. 
Op donderdag avond wordt Tai Chi les gegeven voor gevorderden. 
Deze lessen zijn voor mensen die al een beginnerscursus hebben gevolgd. 
De lessen worden gegeven door Mary v.d. Meyde, Marianne Koot. 
Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn volgt de leiding van deze club 
één of twee maal per jaar een 5 daagse workshop van een Tai Chi master uit 
Canada. 
Elk jaar rond Oud en Nieuw sluit de Tai Chi club het jaar af met een hapje en een 
drankje.  
Vrijdag morgen is er computerles. Ook op deze ochtend wordt de les gegeven door 
Josje Visser. 
Vrijdag middag wordt er Tai Chi les gegeven voor beginners. 
Twee maal per jaar start hiervoor een nieuwe cursus. 
Wanneer de cursisten de basis beginselen onder de knie hebben kunnen zij 
doorstromen naar de gevorderdengroep op donderdag avond. 
Op vrijdag avond wordt onze ruimte in het wijkcentrum in de Brede School gebruikt 
door de Country line Dance groep “Magic Boots”. Er is bij jong en oud veel animo 
voor de lessen die hier gegeven worden door Josje Visser. De Country-line dancers  
vierden dit jaar hun tienjarig bestaan. 
Zaterdag middag wordt er geoefend door de muziekgroep “T.C.B.” 
Elke laatste zaterdag avond van de maand is er Bingo. 
De zaal gaat open om 19.00 uur. De eerste bezoekers staan dan 
vaak al te wachten. 
Om 20.00 uur begint de bingo.  
Betty zorgt voor de vele prijzen die er te winnen zijn en verzorgt 
deze avonden. Ook de loterij wordt door de aanwezigen zeer 
op prijs gesteld. 
Op zondag middag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag waar 
onder het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer kunnen. 
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Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door de muziekgroepen die in het 
wijkcentrum oefenen. 
Deze middagen voorzien in een grote behoefte voor vooral de oudere wijkbewoners 
vanaf plm. 40 jaar. 
Het blijkt dat deze middagen er voor zorgen dat veel mensen uit hun isolement 
gehaald worden.  
Regelmatig horen wij dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben. 
Zondag avond wordt er geoefend door de muziekgroep “Rockin’4”. 
Deze groep bestaat uit mensen van rond de 60 jaar die het leuk vinden om de 
muziek uit de jaren 60 te spelen. Regelmatig wordt door deze groep opgetreden op 
de zondag middag. 
4 januari 2014 was er in ons Wijkcentrum weer een zeer goed bezochte 
nieuwjaarsbijeenkomst waar de bezoekers genoten van een hapje en een drankje en 
met de voetjes van de vloer konden op de muziek die verzorgd werd door een 
muziekgroep uit het wijkcentrum. 
De werkgroep Sociaal Cultureel Werk wordt geleid door: Theo van Leeuwen (voorzitter). Wim 
Groeneveld (penningmeester & secretaris) en Ton Hendriks (Beheer). 

 

Tai Chi Moy. 

Onze Tai Chi groep, met op donderdagavond de gevorderden les en op 
vrijdagmiddag de beginners les, heeft weer een soepel en ontspannen jaar achter de 
rug.  
Helaas viel onze jaarlijkse demonstratie tijdens het Strandwalfestival letterlijk in het 
water; het regende zo hard dat we de demo moesten afgelasten.  
De verhuizing naar het speellokaal/aula van de brede school Muziekbuurt in 
september was wel even wennen, maar we zijn blij met de mooie nieuwe ruimte. De 
open dag, waar wij onder veel belangstelling een demonstratie hebben gegeven, 
heeft ook een paar nieuwe leden opgeleverd. Helaas hebben we ook afscheid 
genomen van een aantal leden, waardoor ons ledental nog steeds een stabiele 23 
dames en heren van alle leeftijden bedraagt. 
Marianne Koot 
 

Schilderclub ‘Waldhoorn’ 
We schilderclub ‘Waldhoorn’ heeft het afgelopen jaar niet zo veel gedaan, om dat we 
telkens met de verhuizing van het wijkcentrum naar de Brede 
School Muziekbuurt zaten. Dat kostte ons genoeg 
geestelijke energie.  Wij zitten op het ogenblik met ernstig zieke 
mensen dus ons ledenaantal is ook een beetje terug gelopen. 
Wij hopen in de toekomst weer meer plezier in het schilderen te 
krijgen en er zullen best wel nieuwe leden komen, maar de 
overgang van de verhuizing heeft er ook best een beetje in gehakt. Na 12 jaar ineens 
heel iets anders en er zijn nog wat kleine dingen die verbeterd kunnen worden. Er is 



  

 

 
VBS Jaarverslag 2013 36/48 L.C. Vonk, secretaris 

 

geen intimiteit meer in de club, ’t is een kale boel, maar het zal allemaal wel 
wennen. We hebben in het voorjaar wel een open dag gehad; ik weet niet of dat nu 
nog zou kunnen en we zijn naar museum geweest. Verder hebben we een beetje 
kerstfeest gevierd, dat ging goed dank zij de aardige directeur van de school. 
Mary Holstein 
 

Lijndansen 
Voor de Country Linedancers Magic Boots beloofde 2013 een vreugdevol jaar te 
worden. Niet alleen het dansen bracht vreugde, er waren ook nog wat jubilea te 
vieren. Dat resulteerde in een spetterend afscheid op de laatste vrijdag in mei, 

waarbij onderstaand gedicht nog meer blijdschap 
bracht. 
In september opende de Brede School 
Muziekbuurt zijn deuren, waarbij enkele dansers 
geheel zelfstandig een korte impressie gaven van 
hetgeen we op vrijdag doen. Gezelligheid staat 
voorop en ieder die kan bewegen, doet dat ook zo 
veel mogelijk.  
Om de gezelligheid te verhogen houden we ook 
regelmatig pauze met een hapje en/of een drankje, 

want als je een jaartje ouder wordt, wil het niet allemaal zo vlotten als vroeger. 
Door die ouderdom en gebreken zijn we een aantal leden kwijt geraakt, maar soms 
komen we toch weer in contact met nieuwelingen, die het ook willen proberen. We 
hebben dit jaar vrolijk afgesloten met een dansavond in Kerstsfeer. 
Josje van Swieten 

 
Computerles 

Elke keer als er een nieuwe cursus begint, ben ik weer benieuwd 
wie ik deze keer in de les krijg. Soms zijn het echte beginners, 
maar ook wel eens deelnemers, die beweren dat ze al heel wat 
kunnen met de PC. 
Door de duidelijke uitleg en mijn oeverloze geduld krijg ik iedereen 
zo ver, dat ze zich verbazen over de mogelijkheden. Die 
mogelijkheden geef ik ze per les mee op papier, want als je 
computerles aan ouderen geeft, dan weet je bij voorbaat dat thuis 
alles weer is vergeten. 
Slechts een keer heb ik meegemaakt, dat iemand thuis geen 
computer had en toch de lessen volgde. Die was heel blij met de 

lessen op papier. 
Wat de meeste vreugde brengt bij het lesgeven is, dat ik van de iets gevorderden 
regelmatig te horen krijg, dat ze dit of dat niet wisten en thuis meteen verder gingen 
met die informatie. Ik leer ze dan ook alles over de leuke dingen, die met een 
computer mogelijk zijn. 
De lessen duren anderhalf uur, maar die tijd is zo om, als je bezig bent. 
Josje van Swieten 
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4. Financieel jaarverslag 2013 
 
Balans Vereniging Buurtraad Steenvoorde per 31.12.2013

Activa 2012 2013 Passiva 2012 2013

Inventaris 16.191,89     13.431,50     Vermogen 20.156,62     12.613,35     

Voorraden -                -                Egalisatie 26.293,52     25.659,56     

Debiteuren 4.582,19       8.396,56       Voorzieningen 23.934,13     23.934,13     

Liquide middelen 106.759,77   98.876,92     Transitorische posten 7.730,35       8.893,28       

Overlopende posten -                Reservering jubileum 5.000,00       10.000,00     

Crediteuren 51.962,50     51.573,37     

Saldo Muziekbuurt 2.935,54       2.365,10       

Saldo Stervoorde -10.478,81   -14.333,81    

127.533,85   120.704,98   127.533,85   120.704,98   

Exploitatierekening Vereniging Buurtraad Stervoorde 2013

werkelijk 2012 begroting 2013 werkelijk 2013

Baten

Subsidie 32.437,00  32.576,00   33.822,00     

Incidentele inkomsten 1.650,00    1.125,00     4.801,81       

Bijdrage club activiteiten 31.499,36  26.932,00   33.474,10     

Bijdrage overhead BO's 2.433,20    2.300,00     2.117,15       

Bijdrage overhead werkgroepen 6.139,37    5.814,64       

Bijdrage stimuleringsfonds 1.162,93       

Rente 1.843,68    1.500,00     1.817,53       

Totaal baten 76.002,61  30.732,00   83.010,16     

Lasten

Kosten activiteiten 28.786,61  20.635,00   33.661,03     

Kosten vrijwilligers 6.226,73    5.000,00     6.786,28       

Kosten werving+opleiding 194,02          

Huren 20.328,50  18.500,00   19.297,66     

Stimuleringsfonds 1.030,85    1.162,93       

Onderhoud machines 317,73       302,98          

Kleine aanschaffingen 391,73       1.049,73       

Kamer v Koophandel 24,08         

Beheerkosten SWR 833,00       -                

Afschrijving apparatuur en inventaris 1.245,00    500,00        3.313,54       

Kantoor materiaal 1.324,75    825,00        1.253,96       

Drukwerk 394,46          

Publiciteit 1.696,00       

Telefoonkosten 696,69       300,00        427,77          

Internetkosten 249,24          

Portokosten 543,66          

Automatiseringskosten 165,41       305,08          

Kosten website 675,00       1.000,00     675,00          

Representatiekosten 313,44       125,00        178,59          

Kosten bestuur 2.279,85    1.000,00     891,20          

Kosten AVL 544,98       250,00        719,28          

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.398,00    7.390,50     7.611,50       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.363,00    4.388,00     5.615,00       

Bewonersorganisatie Strijp 4.458,00    4.509,50     5.661,31       

Reservering 40 jarig jubileum 5.000,00    5.000,00       

Bank- en rente kosten 109,10       103,75          

Rente kosten en boekingsverschillen -31,03        10,00          250,00          

Totaal lasten 86.481,42  38.798,00   97.343,97     

Exploitatie saldo 2012 -10.478,81 -8.066,00    

Te verdeling resultaat 2013 -14.333,81    
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Exploitatierekening Muziekbuurt 2013
Baten Werkelijk begroting Werkelijk

2012 2013 2013

Subsidie 8.114,00    8.038,00     8.522,00       

Extra subsidie 25,00         1.000,00       

Bar inkomsten 18.208,75  18.000,00   17.426,45     

Bijdragen club activiteiten 8.213,30    8.000,00     7.580,75       

Administratiekosten en rente 250,00        

Totaal baten 34.561,05  34.288,00   34.529,20     

Lasten

Overheadkosten 1.694,53    400,00        426,10          

Kosten activiteiten 3.903,46    7.500,00     6.842,74       

Afschrijving apparaten en inventaris 1.096,98    500,00        1.107,00       

Inkopen bar 12.993,58  15.000,00   11.171,02     

Huren 1.361,34    1.400,00     1.361,34       

Diverse kosten gebouwen 854,79       330,79          

Verzekeringspremie 215,04       250,00        229,56          

Onderhoudskosten 200,70       1.000,00     389,18          

Kosten vrijwilligers 3.460,85    1.500,00     1.664,90       

Autokosten 125,00          

Kantoorkosten 195,11       1.000,00     126,45          

Telefoonkosten 532,17       185,00          

Internetkosten 350,82          

Kleine aanschaffingen 444,67       1.256,57       

Bewonersorganisatie Muziekbuurt 4.019,00    4.019,00     5.261,00       

Bestuurskosten 348,11       1.262,75       

Publiciteit 1.000,00     

Kosten en rente bank 111,33       73,88            

Algemene kosten 193,85       719,00        

Totale lasten 31.625,51  34.288,00   32.164,10     

Exploitatiesaldo 2.935,54    -              2.365,10       

Toelichting op de balans 2013, Liquide middelen

Kas Giro Totaal

Algemeen penningmeester 1.016,70    3.543,87     4.560,57       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 119,75       746,89        866,64          

Bewonersorganisatie Strijp 250,00       -              250,00          

Bingo 37,00         1.270,34     1.307,34       

Bridge -43,40        3.143,29     3.099,89       

Countrydansen 2.472,60     2.472,60       

Klaverjas 5,05           5,05              

Muziekgroep 1.360,34     1.360,34       

Ontmoetingsochtenden 244,80       870,72        1.115,52       

Schilderclub 189,15       436,37        625,52          

Activiteiten Muziekbuurt -             -              -                

Bar Muziekbuurt 1.949,45    3.959,65     5.909,10       

Geld onderweg 2.068,00    2.068,00       

Totaal werkrekeningen 5.836,50    17.804,07   23.640,57     

ING zakelijke spaarrekening 69.061,39   69.061,39     

Bridge, zakelijke spaarrekening 3.045,71     3.045,71       

OO rente meer rekening 3.129,25     3.129,25       

Totaal spaarrekeningen -             75.236,35   75.236,35     

TOTAAL GENERAAL LIQUIDE MIDDELEN 5.836,50    93.040,42   98.876,92     
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Toelichting op de balans 2013

Eigen Vermogen

Saldo per 31-12-2012 20.156,62   

Bij: resultaat 2012 -7.543,27   

-7.543,27    

Saldo per 28-02-2013 12.613,35   

Voorziening

Saldo per 31-12-2012 23.934,13   

23.934,13   

Af: exploitatiesaldo 2012

     Kastenwand

-              

Saldo per 28-02-2013 23.934,13   

Egalisatie reserve

Saldo per 31-12-2012 26.293,52   

Bij: Reservering 40 jarig jubileum 5.000,00    

5.000,00     

31.293,52   

Af: info boekje 633,96       

633,96        

Saldo per 28-02-2013 30.659,56   

Transitorische post

Saldo per 31-12-2012 7.730,35     

Bij: stimuleringsfonds 1.162,93    

1.162,93     

8.893,28     

Af: kosten extra activiteiten

-              

Saldo per 28-02-2013 8.893,28     

Inventaris

Saldo per 31-12-2012 16.191,98   

Aanschaf computers 1.660,15    

Aanschaf kastenwand

1.660,15     

Afschrijvingen 2013 4.420,54    

-4.420,54    

Saldo per 31-12-2013 13.431,59   
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Toelichting op de balans 2013

Debiteuren Voorraden

PostNL 105,00          Kantoormateriaal -                

Muziekbands

Afdrachten werkgroepen ST 3.436,36       

Afdrachten werkgroepen MB 1.524,63       

Gemeente Rijswijk 3.021,00       

Vooruitbetaalde kosten Minolta 309,57          

Saldo per 28-02-2013 8.396,56       Saldo per 28-02-2013 -                

Crediteuren

Steenvoorde Noord -21,67           

Steenvoorde Zuid 32.119,88     

Strijp 10.805,03     

Muziekbuurt 1.270,69       

44.173,93     

Oranjefonds

Nog te betalen afdrachten ST 3.436,36       

Nog te betalen afdrachten MB 1.524,63       

Welzijn Rijswijk 792,75          

Bestenzet 1.372,70       

Pasteur *OO 273,00          

Saldo per 28-02-2013 51.573,37     

Toelichting op de exploitatierekening 2013

Bijdragen en kosten activiteiten

Bijdragen Diverse kosten Bijdragen Diverse kosten

Bridge 8.050,65       6.763,03    

Computerlessen -                -             355,00        348,94          

Country 1.654,05       963,19       923,55        1.369,16       

Dart 583,25          687,67       

Discussiegroep 194,40          331,32       

Hobbyclub 266,05        79,82            

Kaartclub (middag) 246,25        120,91          

Kaartclub (avond) 1.395,20       1.393,65    359,00        225,32          

Muziekgroep 4.764,00       4.916,23    195,90        58,77            

Ontmoetingsochtend 4.147,45       3.549,29    

Schilderclub 3.528,70       3.207,02    359,70        170,86          

Stijldansen 265,40        814,47          

Tai Chi 950,85        984,84          

Totaal clubactiviteiten 24.317,70     21.811,40  3.921,70     4.173,09       

Open activiteiten

Bingo 4.810,05       3.424,83    3.659,05     2.669,65       

Dansmiddagen 5.050,00       6.971,02    

Kledingbeurs 1.771,35       1.173,52    

Totaal open activiteiten 11.631,40     11.569,37  3.659,05     2.669,65       

TOTAAL GENERAAL 35.949,10     33.380,77  7.580,75     6.842,74       

STERVOORDE MUZIEKBUURT
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Overzicht Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord en- Zuid
Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.715,00       7.611,50     

Extra subsidie en sponsering 900,00          

Overheadkosten 471,50       761,15          

Incidentele activiteiten 2.956,99    413,35          

Kantoorkosten 79,76         39,68            

Automatisering

Wijkkrant 1.643,00    2.639,40       

Drukwerk 13,30         47,50            

Bezorgkosten 270,90       438,96          

Website 133,56       507,35          

Consumptie vrijwilligers 29,81         

Onkosten vrijwilligers 10,00            

Bestuurskosten 70,25         20,75            

Vergaderkosten 263,75       229,75          

Reprensentatiekosten 48,85         123,75          

Bank en girokosten 73,79         

Algemene kosten -440,46      2.379,86       

Totaal 2013 5.615,00       5.615,00    7.611,50     7.611,50       

Overzicht Bewonersorganisatie Muziekbuurt/Strijp
Strijp Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.584,50       4.261,00     

Extra subsidies en/of bijdragen 1.076,81       1.000,00     

Activiteiten 583,39       542,86          

Overheadkosten 458,40       426,10          

Consumptie vrijwilligers 2,50              

Onkosten vrijwilligers 20,00            

Kantoorkosten 84,45         49,43            

Wijkkrant 1.696,00    1.448,67       

Drukwerk 125,00       232,00          

Bezorgkosten 367,00       397,27          

Telefoonkosten 75,00         3,50              

Website 209,49       

Vergaderkosten 463,00       205,60          

Bestuurskosten 428,50       140,00          

Reprensentatie 34,45         

Algemene baten/kosten 1.136,63    1.793,07       

Totaal 2013 5.661,31       5.661,31    5.261,00     5.261,00       
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Toelichting op de Exploitatierekening 2013
Subsidie voorschotten

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 4.715,00       

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 7.611,50       

Bewonersorganisatie Strijp 4.584,50       

Sociaal Cultureel 16.911,00     

Koninginnenach 1.650,00       

Buitenspeeldag 900,00          

Bijdrage jubileum De Strijp 1.076,81       

Subtotaal 37.448,81     

Sponsering burendag -               

Sponsering straatspeeldag -               

Totaal 37.448,81     

Bewonersorganisatie Muziekbuurt 4.261,00       

Sociaal Cultureel Muziekbuurt 4.261,00       

Totaal 8.522,00       

Totaal ontvangen subsidie 45.970,81     

Bijlage staat van inventaris 2013

 

Aanschafprijs 

 Afschrijving 

t/m 2012 

 

Afschrijving 

2013 

 Afschrijving 

t/m 2013 

 Boekwaarde 

28-02-2013 

Stervoorde

2 Computers 2.304,56       2.304,56    2.304,56     -                

Minolta copier 3.010,70       3.010,70    3.010,70     -                

Dartborden 634,10          634,10       634,10        -                

Muziek apparatuur 1.758,00       1.355,00    352,00      1.707,00     51,00            

Computer 998,00          773,00       200,00      973,00        25,00            

3 computers 3.318,03       687,03       664,00      1.351,03     1.967,00       

Kastenwand 10.303,39     -             2.089,39   2.089,39     8.214,00       

4 laptops Asus, Comp.club 1.660,15       8,15          8,15            1.652,00       

23.986,93     8.764,39    3.313,54   12.077,93   11.909,00     

Muziekbuurt

Correctie vorige jaren -4.201,22      -4.201,22   -4.201,22    -                

Stoelen 856,80          826,80       30,00        856,80        -                

Computer, Acer 720,00          720,00       720,00        -                

Dynabyte, CQ7 1.053,02       870,02       183,00      1.053,02     -                

Koelkast 912,61          621,61       183,00      804,61        108,00          

Televisie 604,00          368,00       121,00      489,00        115,00          

Tafels 1.557,71       879,21       312,00      1.191,21     366,50          

2 computers 1.059,98       141,98       212,00      353,98        706,00          

Software pakketten 329,00          36,00         66,00        102,00        227,00          

2.891,90       262,40       1.107,00   1.369,40     1.522,50       

26.878,83     9.026,79    4.420,54   13.447,33   13.431,50     
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VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE

Toelichting bij het financieel overzicht 2013

Het boekjaar is afgesloten met een negatief reslutaat van € 11.642,56, gesplist in:

1. € 14.007,66 negatief voor de wijken van Steenvoorde, hierin is begrepen een voorzening voor het 40 jarig jubileum van € 5.000

2. € 2.365,10 voor de Muziekbuurt

Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om het exploitatie overzicht te splitsen voor Steenvoorde en Muziekbuurt.

Om technische redenen is de balans samengevoegd, omdat sommige activa ook toebehoren aan en gebruikt kunnen worden 

door zowel Stervoorde als de Muziekbuurt.

Het stimuleringfonds werd verhoogd met 5% van de contributies. Het bedrag was dat is toegevoegd bedroeg € 1.030,85

Bij de Muziekbuurt werden de opbrengsten en de kosten van de bar apart vermeld om zo een beter inzicht te verschaffen.

De administratie van de VBS werd in een decimaal stelsel omgezet met gebruik making van kostenplaatsen. Hierdoor is er 

een beter inzicht verkregen, wat de werkgroepen over 2013 hebben gekost en/of ingebracht. 
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Begroting 2015

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2015

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 33.900,00     Overhead kosten 12.700,00     

Bijdrage activiteiten 38.275,00     Kosten activiteiten 21.500,00     

Rente 500,00          Huren 20.000,00     

Bijdrage extra subsidie 1.650,00       Kosten incenditele activiteiten 12.500,00     

10% Bewonersorganisatie 1.725,00       Kosten Bewonersorganisatie 17.500,00     

25% Sociaal Cultureel 10.000,00     Overschot 1.850,00       

86.050,00     86.050,00     

Specificatie overheadkosten

Afschrijvingen 3.300,00       

Vrijwilligerskosten 6.000,00       

Kantoorkosten 1.200,00       

Telefoonkosten 300,00          

Bestuurskosten 750,00          

Representatiekosten 100,00          

Kosten AVL 250,00          

Kosten website 750,00          

Algemene kosten 50,00            

12.700,00     

Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2015
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord Steenvoorde Zuid

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.700,00       7.900,00     

Sponsering 750,00          

Incidentele activiteiten 1.600,00    1.000,00       

Overheadkosten 470,00       790,00          

Onkosten vrijwilligers 400,00       50,00            

Kantoormateriaal 150,00       50,00            

Drukwerk 50,00            

Wijkkrant 1.750,00    3.000,00       

Bezorgen wijkkrant e.d. 100,00       650,00          

Telefoonkosten 50,00         50,00            

Portokosten 50,00         50,00            

Website 130,00       800,00          

Representatiekosten -             100,00          

Bestuursvergaderingen 35,00         50,00            

Bewonersvergaderingen 315,00       500,00          

Bank- griokosten 70,00         -                

Algemene kosten 330,00       760,00          

5.450,00       5.450,00    7.900,00     7.900,00       
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Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2015
Bewonersorganisatie De Strijp Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.509,00       4.250,00     

Extra subsidie 1.250,00     

Incenditele activiteiten 450,00       1.500,00       

Overheadkosten 450,00       425,00          

Onkosten vrijwilligers 350,00       350,00          

Huur gebouw 250,00       

Kantoormateriaal 200,00       155,00          

Wijkkrant 1.400,00    2.000,00       

Bezorgen wijkkrant e.d. 150,00       300,00          

Telefoonkosten 75,00         125,00          

Portokosten 50,00         45,00            

Website 170,00       200,00          

Representatiekosten 200,00       100,00          

Bestuursvergaderingen 300,00       100,00          

Bewonersvergaderingen 350,00       200,00          

Bank- griokosten

Algemene kosten 114,00       

4.509,00       4.509,00    5.500,00     5.500,00       

Sociaal Cultureel  Muziekbuurt

Inkomsten Uitgaven

Subsidie 4.250,00       Overheadkosten 425,00          

Bijdrage activiteiten 7.500,00       Kosten activiteiten 5.570,00       

Bar 18.200,00     Bar 14.500,00     

Rente 100,00          Huren 2.500,00       

Afschrijvingen 1.000,00       

Onderhoudskosten 250,00          

Verzekeringen 250,00          

Kosten vrijwilligers 1.500,00       

Opleiding en onkosten vrijwilligers 1.500,00       

Kantoor kosten 200,00          

Telefoonkosten 155,00          

Bestuurskosten 1.000,00       

Publiciteit 1.200,00       

30.050,00     30.050,00     
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VBS-WERKPLAN 2015 

 
MEEDOEN EN BETROKKEN ZIJN 
De vereniging heeft ten doel het samen met de bewoners van het werkgebied de 
leefbaarheid van de buurt te bevorderen en onderneemt hiertoe – samen met bewoners 
en, indien noodzakelijk in samenwerking met andere instanties en organisaties – buurt- en 
wijkgerichte activiteiten in de ruimste zin, die de samenhang in en de kwaliteit van de te 
onderscheiden buurten in het werkgebied in stand houdt of bevordert en het verrichten van 
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
De VBS doet mee aan de zoektocht naar wat werkt in de veranderende rollen in het 
sociale domein en wil zich hierin profileren als een organisatie voor jong en oud. 
Extra aandacht zal worden gegeven aan onze vrijwilligers.  
De naamsbekendheid van de VBS zal verder geoptimaliseerd worden via de website, 
Facebook, een nieuw activiteitenboekje, flyers en de media. Via social media versterken 
we ons contact met de achterban. 
 
 
BEWONERSORGANISATIES 
De bewonersorganisaties behartigen de belangen van de buurt- en wijkbewoners. Zij 
zetten zich in voor het in stand houden en het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving en het bevorderen van de sociale samenhang in onze buurten en wijken.   
Het wijkprogramma Steenvoorde Zuid is in uitvoer. Er zijn afspraken gemaakt met Welzijn 
Rijswijk over de rol en inbreng van de verschillende partners. De beleidsnotitie 
“Bevorderen van de bewonersparticipatie, Rijswijkse bewoners doen mee” wordt in 2015 
verder ingevuld. 
 
 
WERKGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL 
De VBS wil gelegenheid bieden actief deel te nemen en bij te dragen aan sociaal culturele 
activiteiten. De activiteiten bieden laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting, 
ontplooiing en ontspanning dichtbij in de wijk. Hiermee willen wij tevens een bijdrage 
leveren aan het verminderen van het aantal eenzame mensen in ons verzorgingsgebied. 
Het aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeften van wijkbewoners. Het 
bovenstaande willen wij realiseren door: 
1. Ontmoeting/recreatie 
Aandachtspunten: contacten leggen, ervaringen uitwisselen en bijeenkomen voor 
ontspanning en deelname aan (bewegings-)activiteiten 
2. Educatie 
Aandachtspunten: bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden. Het gaat hier om een 
niet-schoolse, niet-diplomagerichte manier van aanbieden en delen van kennis en 
vaardigheden 
3. Creativiteit 
Aandachtspunt: bevorderen van deelname aan diverse cultuuruitingen 
4. Activering 
Aandachtspunt: bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit geldt vooral voor 
kwetsbare ouderen.  
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