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JAARVERSLAG 2017 

Vereniging Buurtraad Steenvoorde 

1. Voorwoord van het bestuur 
 
Naar een VBS nieuwe stijl 
Bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een 
koepelorganisatie, zoals de VBS, is niet meer de aangewezen organisatiestructuur om hier op een 
goede manier invulling aan te geven. Hiervoor zou een nieuwe organisatievorm gevonden moeten 
worden. De VBS stelt voor om de werkgroepen los te koppelen en kiest er in 2016 voor om een 
netwerkorganisatie te worden. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente echter eerst de 
Subsidieverordening 2005 aanpassen.                    
Begin 2017 gingen we er nog van uit, dat er binnen de gemeentelijke organisatie naar mogelijkheden 
zou worden gezocht om, te komen tot een plan voor een pilot / proefperiode om de financiële 
verantwoording eenvoudiger aan te leveren; dit vooruitlopend op de aanpassing van de 
Subsidieverordening 2005. In de loop van het jaar waren er meerdere gesprekken van ons bestuur 
met José de Vries en Cecile van Toledo over de voortgang van dit proces. Net als elk jaar was er ook 
een overleg met wethouder Marloes Borsboom, waarbij de omvorming naar een VBS nieuwe stijl 
eveneens werd besproken.  
 
Op verzoek van de gemeente heeft Robert Flinterman eind maart een concepttekst voor een 
“Addendum subsidiebeschikking VBS” opgesteld. Dit addendum regelt een aanpassing van de 
subsidievoorwaarden en geeft aan wat de verantwoordelijkheden van betrokkenen zijn. 
 
Eind 2017 spreekt José de Vries, onze beleidsmedewerker bij de gemeente Rijswijk, de hoop uit, dat 
we in 2018 wel tot (een begin van) een doorbraak kunnen komen met betrekking tot de aanpassing 
van de subsidieverordening en “alles wat daar maar bij hoort”. 
 
Ons streven, dat alle bewonersorganisaties en de werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt een eigen 
bankrekening hebben, is tijdens het verslagjaar gerealiseerd. De situatie bij Sociaal Cultureel 
Stervoorde is ongewijzigd gebleven, omdat het hier erg ingewikkeld is om een splitsing te maken. In 
Stervoorde moet namelijk een lumpsum bedrag worden betaald voor de huur. 
 
VBS Algemeen 
Administratiekantoor Robert Flinterman neemt medio januari de werkzaamheden rond de 
jaarrekening 2016 over van Wicher Heemskerk, die ernstig ziek is. Wicher treedt tijdens de algemene 
ledenvergadering in april officieel af als bestuurslid en Robert wordt unaniem gekozen als nieuw 
bestuurslid. 
 
Eind augustus werd in alle brievenbussen in ons verzorgingsgebied door vrijwilligers van de vier 
bewonersorganisaties het Activiteitenboekje 2017 – 2018 bezorgd. Net als in andere jaren leverde dit 
weer een aardig aantal nieuwe deelnemers voor de werkgroepen op. 
Ook werden er boekjes neergelegd bij het gemeentehuis, de bibliotheek, het museum en de 
Benedictus en Bernadettekerk. 
 



 
VBS Jaarverslag 2017 6/52 Onno Boks & Ineke van Vliet 

 

De VBS heeft eind september een beschikking ontvangen van de Belastingdienst, met de mededeling, 
dat wij niet worden aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  De Belastingdienst 
concludeert, dat onze feitelijke werkzaamheden niet voor meer dan 90% gericht zijn op het 
algemeen nut. De VBS organiseert te veel activiteiten, die gericht zijn op de particuliere belangen van 
de leden / deelnemers. 
Omdat wij geen ANBI zijn heeft de VBS geen recht op faciliteiten vanuit de gemeente voor wat 
betreft parkeren. 
 
Begin december ontvingen wij een brief van Janny Huurman van Welzijn Rijswijk, waarin een 
wijziging in de verhuur van de zalen in Stervoorde werd aangekondigd per 1 januari 2018. Aan het 
einde van dit verslagjaar wisten wij nog niet wat dit precies voor onze werkgroepen zou gaan 
betekenen. 
 
Tijdens hun laatste activiteit in 2017 ontvingen alle vrijwilligers een cadeaubon, als dank voor hun 
inzet in 2017. Tevens kregen zij een uitnodiging voor een feestelijk etentje in januari 2018. Het 
etentje werd georganiseerd door Tonny en Aad Bekink. 
 
Wijkcentrum Muziekbuurt Algemeen 
In 2015 startte de gemeente een evaluatie over de samenwerking binnen de brede school 
Muziekbuurt. Deelnemers aan activiteiten van de VBS missen hier het ‘huiskamergevoel’. Deze 
gesprekken liepen door tot in 2016. 
Begin oktober hebben we bij José de Vries van de gemeente het signaal afgegeven, dat de 
samenwerking stroever was geworden. In november vond er op het gemeentehuis een hernieuwde 
kennismaking plaats met de samenwerkingspartners binnen de brede school. Lopende afspraken en 
het activiteitenrooster kwamen aan de orde. Ook werd weer gesproken over de ‘huiskamer van de 
buurt’. In januari 2018 staat een vervolgoverleg gepland. 
 
Activiteiten algemeen 
Steeds vaker blijkt het nodig dat er extra aandacht wordt geschonken aan de deelnemers van de 
bridge in Stervoorde.  Veel licht dementerende ouderen kunnen met hulp en steun toch blijven 
komen. Zij stappen over van de maandagavond naar de vrijdagmiddag. Onder leiding van Jos de Beer 
worden ze hier opgevangen.  
 
In januari startte een tweede groep dames de Vrouwengespreksgroep. Norma Rison en Sylvia de 
Koning namen de bestuurlijke taken op zich. Vlak voor de zomervakantie stopten beide dames 
onverwacht. In augustus werd beraadslaagd over een mogelijke doorstart.  Na de zomerstop ging de 
werkgroep door met Lianne Verwijmeren als secretaris en Joke Veldhuizen als penningmeester. Door 
goede PR acties is het aantal deelnemers aan het einde van het verslagjaar weer toegenomen. 
 
In februari / maart was er een expositie van de Schilderclub in Stervoorde in de gangen van het 
wijkcentrum. 
De gehele maand maart was er een expositie van de Schilderclub van Stervoorde in de bibliotheek. 
Op 3 maart werd deze geopend door wethouder Marloes Borsboom. 
De Schilderclub Waldhoorn van wijkcentrum Muziekbuurt had de eerste weken van april ook een 
tentoonstelling in de gangen van Stervoorde. 
 
Op woensdagavond 26 april was weer het Koningsnachbal in wijkcentrum Stervoorde. De live muziek 
werd verzorgd door Big band The Swinging Oldtimers en door Les Autres. Tot in de late uurtjes werd 
er enthousiast gedanst. 
 
In 2014 startte Helmi Verhoeven in Stervoorde een Zangclub. Deze bleek helaas geen lang leven 
beschoren. De ruim 20 leden konden zo vaak niet terecht in de oefenruimte in Stervoorde, dat de 
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dirigente in mei 2015 besloot er mee te stoppen. Eind 2016 neemt het bestuur contact op met Helmi 
over een mogelijke doorstart van de Zanggroep. De ‘’ lege’ dagdelen, ontstaan door het vertrek van 
de Klaverjasclub, zouden hier mee kunnen worden opgevuld. In september is Helmi op de 
vrijdagmorgen weer begonnen met een Samen-zang groep. Voorafgaand aan het zingen geeft ze ook 
les aan een Chi-gym groep. 
 
In verband met het teruglopen van het aantal deelnemers en de vergevorderde leeftijd van de 
vrijwilligsters Wil Fortuin en Nel Timan stopt de bingo Stervoorde op de 2e  vrijdagavond van de 
maand  na de zomervakantie 2015. Eind mei gaf Truus Hoekstra aan, dat zij bereid was om samen 
met Anita van Dam bingo avonden te organiseren in Stervoorde. Op de derde vrijdagavonden van de 
maand was er ruimte in de grote zaal. Er zijn in 2017 drie bingo avonden geweest: in september, 
oktober en november. In december was de zaal bezet. De opkomst valt nog tegen: ongeveer 25 
deelnemers per keer. Vrijdagavond blijkt geen goede avond te zijn. Truus zou graag op 
zondagmiddag bingo organiseren. Maar dat is helaas niet mogelijk binnen onze lumpsum. Ook heeft 
de bingo van Truus ‘concurrentie’ van de bingo, die bewoners iedere eerste vrijdag van de maand 
met medewerking van Sociaal Werk Welzijn Rijswijk organiseren in de hal van Stervoorde. 
 
De Tai Chi van de werkgroep sociaal cultureel Muziekbuurt gaf 9 september een demonstratie tijdens 
het Strandwalfestival. 
 
Tijdens de Senioren Welzijnsbeurs van Welzijn Rijswijk op 23 september had de VBS twee tafels. 
Achter de tafels stonden vertegenwoordigers van onze werkgroepen Zondagmiddagdansen, Darten, 
Samenzang-groep en Chi-gym groep, de Vrouwengespreksgroep en de Bewonersorganisaties 
Steenvoorde Noord en Steenvoorde Zuid. 
 
Tijdens de lancering van het Loket Stadskracht op 5 oktober werd een film vertoond, waarin wordt 
uitgelegd wat participatie precies is en welke vormen van participatie er zijn. Trix Alexander, 
secretaris van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid, is hierin uitgebreid aan het woord. 
Op 14 december organiseerde Welzijn Rijswijk een bijeenkomst, waarin zij wilde onderzoeken of het 
mogelijk is om een Netwerkorganisatie Vrijwillige Inzet op te zetten. Vanuit de VBS waren aanwezig: 
Trix Alexander, Patrice Postuma en Ineke van Vliet. 
 
Tenslotte 
Aan het einde van dit verslagjaar is het bijna twee jaar geleden, dat het VBS bestuur een onderzoek 
startte naar de veranderende behoeften van bewoners, die activiteiten en initiatieven ontplooien en 
de consequenties hiervan voor onze organisatiestructuur. 
De VBS wil zich namelijk beter positioneren in de 4 wijken en de meerwaarde van het netwerk 
richting de bewonersinitiatieven goed zichtbaar maken. Dit willen we doen door kennis ter 
beschikking te stellen en door middel van netwerkbijeenkomsten. En door best practices te delen, 
inspireren we tot het opzetten van nieuwe activiteiten. 
In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen en verwachten, dat er in de maanden 
daarna nieuwe ontwikkelingen op ons af zullen komen. De VBS kijkt er naar uit! 
 

Ineke van Vliet (voorzitter VBS) 
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2. 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; Vacature: secretaris. 
Helaas heeft Huub Klunder de functie van secretaris opgezegd in 2017. Huub wordt bedankt voor zijn 
inzet.  
(Echter de vacature van secretaris is per 1-1-2018 gelukkig weer opgevuld door Jeanette I.Hobo.) 
 
Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie 
De B.O. De Strijp heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net. 
Of volg de Bewonersorganisatie De Strijp op Facebook. Email is : bewonersorganisatie@destrijp.net 
 
Vergaderingen 
Deze openbare vergaderingen vonden 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, aanvang 
om 20.00 uur. In totaal waren er dit jaar 10 bestuursvergaderingen. Bij deze vergaderingen waren  
aanwezig  bewoners en de standaardgenodigden:  De wijkagent (Martien de Brabander),  voorzitter 
VBS (Ineke van Vliet), en namens de Gemeente heeft Cecile van Toledo en wethouder Björn Lugthart 
regelmatig de vergaderingen bijgewoond.  
 
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden waren: 
- Organiseren Buitenspeeldag.    - Vervangen bomen aan de Lange Dreef. 
- Adopteer een boomspiegel.    - Playground nabij de Schilp. 
- Steenbreek maakt einde aan stenen tijdperk.  - Nieuws van de wijkagent. 
- Actie: op weg naar een duurzamer woning en wijk. - Parkeren in de wijk. 
- Zoeken van bestuursleden.    - Enz. 

http://www.destrijp.net/
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- Hijsen van de vlag van Rijswijk bij de Vredesboom op 20 september vanwege 320 jaar Vrede van  
   Rijswijk. 
 
Zonne-strijp succesvol 
De door de wijkbewoners georganiseerde verduurzamingscampagne Zonne-strijp kan terugkijken op 
een geslaagde actie. Zo werden in totaal bijna 400 zonnepanelen aangeschaft.  
Tijdens de informatieavonden op 15 en 17 mei kregen bewoners een uitleg over diverse 
kostenbesparende tips. Daarnaast konden bewoners vragen stellen aan de bewonersorganisatie. 
 

 
 
Ereburger De Strijp 
De heer Leo Reijerse, onze ereburger van De Strijp, heeft in zijn huis vorig jaar een ongeval gehad. 
Het bestuur van BO De Strijp heeft hem op 15 mei 2017 een bloemetje gebracht. 
 
Beplanten boomspiegels  in De Strijp 
Op 3 mei 2017  is deze actie weer opgepakt. Dit keer voor de bewoners van de Strijplaan. In totaal 
werden 300 plantjes en 30 zakken aarde gratis uitgedeeld. Met dank aan de gemeente voor de 
financiële bijdrage. In 2018 vindt deze actie voor het laatst plaats, maar dan voor heel De Strijp. Men 
kon zich tot 1 maart 2018 hiervoor opgeven. 
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Koningsdag 2017 
De Koningsdagen op 26 (feestavond)  en 27 april in  De Strijp waren weer een groot succes. Wat 
mede te danken was aan de goede organisatie en natuurlijk het mooie weer.  
De tent was dit keer groter dan vorig jaar. Nog meer mensen konden de activiteiten hierdoor 
bijwonen. 
Onder aanvoering van de burgemeester werd op Koningsdag een Kinderfietsoptocht gehouden. De 
kraampjes op die dag waren goed bezet. 
 
Ruim 300 kinderen genieten van Buitenspeeldag 
De Buitenspeeldag werd op woensdag 14 juni gehouden bij korfbalvereniging Refleks. De kinderen 
konden zich laten schminken, er waren diverse springkussens. Het mooie weer droeg ook zijn 
steentje bij aan deze geslaagde dag!. Iedereen bedankt die heeft meegeholpen om deze dag te doen 
laten slagen. Verder dank aan de gemeente voor hun financiële bijdrage. 
Helaas heeft Sonja Tessels laten weten dat zij stopt met de organisatie. 
 

 
 

Buurtnieuws De Strijp  
In 2017 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden juli en november 2017. 
Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de bewoners. Ook leverden diverse 
bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst. 
 
AED 
Herhalingscursus voor het bedienen van  de Automatische Externe Defibrillator heeft op 15 
november 2017 plaatsgevonden. De AED hangt in de buurt van de Cirkelflat. 
 
Renovatie wijkpark 
In 2017 werd het wijkpark geheel gerenoveerd. Op 3 mei 2017 werd het park feestelijk door de 
wethouder Bjӧrn Lugthart geopend. 
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Gewoon schoon 
Op 25 maart 2017 deed de bewonersorganisatie mee aan de actie NL Schoon. Een aantal bewoners 
heeft een gedeelte van De Strijp schoongemaakt. Ze werden hierbij geholpen door de wethouder. 
Resultaat: 2 volle vuilniszakken. Dat viel dus mee. Zou dat een gevolg zijn van de actie “1x bukken”?. 
 

 
 
WhatsApp in de Strijp 
Sinds februari 2016 hebben we een Buurt WhatsApp. Hierdoor wordt het een stuk veiliger in de wijk. 
Meer dan 245 mensen zijn al aangesloten. . 
Aanmelden kan nog steeds. U kunt zich opgeven door uw naam, 06-nummer en straatnaam met 
huisnummer te mailen naar bewonersorganisatie@destrijp.net 
 
Actie 1x bukken 
Deze actie is door de bewonersorganisatie in het leven geroepen. Soms ligt er in De Strijp her en der 
op straat of op de stoep wat zwerfafval, zoals een blikje, bekertje van karton of papier.  Als we 
allemaal 1x bukken om het afval op te rapen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken, 
wordt De Strijp nog schoner. Doet u ook mee? Alvast bedankt. 
Naar aanleiding van deze actie hebben 2 jongens, de helden van de Lange Dreef, een prijs gewonnen. 
Mik en Max hebben samen een gedeelte van de Lange Dreef bladvrij gemaakt en hun actie is 
gefotografeerd! En wonnen ieder een cadeaubon van Intertoys. 
 

  
Mik (l) en Max (r) 

Groene Tornado 
Op vrijdag 1 september om 15.00 uur startte wethouder Marloes Borsboom aan de Watermunt De 
Groene Tornado. Het beoogt alle schuurdaken en daken van aanbouwen in Rijswijk te voorzien van 
een vegetatiedak. 

mailto:bewonersorganisatie@destrijp.net
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Halloween in De Strijp 
Op zaterdag 28 oktober  was het in De Strijp een enge toestand. Dit vanwege Halloween. 
Vele bewoners deden mee en hebben hun huizen griezelig versierd. Ja het was weer een spannende 
aangelegenheid. Meer dan 400 kinderen gingen langs de deuren en ontvingen daar wat lekkers. 
Veel kinderen waren ook verkleed. Dank aan de organisatie. 
 

 
 
Lichtbrigade 
Onder het mom “Laten we van een ongeluksdag een veilige dag maken” checkte de ANWB op 
vrijdagavond 13 oktober  bij korfbalvereniging Reflex de fietsen op verlichting en mogelijk andere 
gebreken. Ook kinderen uit De Strijp hebben hieraan deelgenomen.  
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Circus voor Sinterklaas 
Op zondag 26 november 2018 organiseerden de 4 Bewonersorganisaties (De Strijp, Muziekbuurt, 
Steenvoorde Noord en Zuid) voor het eerst een Sinterklaasfeest onder de titel:  
“Circus voor Sinterklaas”. Meer dan 122 kinderen hebben een leuke middag gehad en werden goed 
verwend. Er waren Pieten die allerlei trucs deden en natuurlijk kwam ook Sinterklaas langs. 
Na afloop natuurlijk voor alle kinderen cadeautjes. 
 

 
 
Kerstbingo 
Op zaterdag 16 december werd bij korfbalvereniging Refleks een Kerstbingo gehouden. 
Van de 60 aanmeldingen kwamen er 38. Deze mensen hebben een heel gezellige avond gehad. 
 
Wie heeft de mooiste Kerstversiering? 
Dit jaar hebben we gekeken wie in de wijk de voorkant van het huis het mooist heeft versierd. 
Dat waren: Rieteiland 28 (1e), Strijplaan 341(2e) en Lange Dreef 187(3e). 
 

 
 
Slot 
Ook in 2017 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 2017 
heeft bijgedragen zoals bewoners, mensen van de diverse Werkgroepen, de Wijkagent, Welzijn 
Rijswijk,  Ineke van Vliet voorzitter VBS en diverse ambtenaren van de Gemeente Rijswijk. 
 
Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp. 
Jacob Schot/voorzitter. 
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 

  

Het afgelopen jaar hebben er binnen het bestuur van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid 
twee wijzigingen plaatsgevonden. Onno Boks heeft aangegeven dat hij met ingang van 1 januari stopt 
met zijn werkzaamheden als voorzitter/penningmeester. Carla Jungslager gaf aan dat ze na de 
Summer Dance ging stoppen met haar werkzaamheden. Gelukkig hebben wij Moeslima 
Mohammadine mogen verwelkomen als Algemeen Bestuurslid. Tom Voshol is gelukkig weer 
beschikbaar als er vraagstukken komen over het verkeer.  
Het bestuur is druk bezig geweest om vrijwilligers te vinden zowel voor een bestuursfunctie als 
deelnemers voor de werkgroep Happy Bincky BOSZ. Jammer genoeg zonder resultaat. 
 
De Werkgroep Mensen en Sfeer en de Werkgroep Verkeer  
De werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn. Indien nodig kan deze zo worden opgestart. 
 
De Werkgroep Verkeer  
Ook deze werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn, de werkgroep heeft wel 
verbeteringspunten door gegeven, maar voor de uitvoering heeft de gemeente geen geld. 
 
De Werkgroep Spelen  
Happy Bincky BOSZ is diverse keren bij elkaar gekomen. Zij hebben o.a. de volgende activiteiten 
georganiseerd:  
12 april Paaseieren zoeken, 27 april Koningsdag, 12 juni Buitenspeeldag, 26 augustus Summer Dance, 
31 oktober Halloween wij mochten aansluiten bij Nans Buurtvereniging, 10 november Lampion 
optocht [Sint Maarten] de tocht liepen we samen met de Petrusschool, 26 november Sinterklaas 
feest georganiseerd door de vier Bewonersorganisaties te weten de Strijp, Muziekbuurt, Steenvoorde 
Noord en Zuid. De belangstelling was groot er waren 150 kinderen. Sinterklaas had voor alle kinderen 
een cadeautje mee genomen. Dit is mogelijk gemaakt door de Gemeente Rijswijk. 
Happy Bincky BOSZ heeft zich tot nu gericht op kinderactiviteiten. Op dit moment zijn we aan het 
brainstormen met een groep jongeren om ook voor de oudere jeugd een activiteit jaarlijks te 
organiseren.  
 

  

 
 
 
 
 
 
Paaseieren zoeken 
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Koningsdag 
 

    
 

    
 

  

 
 
 
 
 
Buitenspeeldag 
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Summerdance 

 

  

 

 

    
 

 

                                                                 Halloween 
 
 
 
Sint Maarten 
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Sinterklaas 
 

  
 
Werkgroep Speeltuin 
Daar de gemeente in 2016 de speeltuin heeft gerealiseerd is de werkgroep Speeltuin opgeheven. 
 
WhatsApp 
In oktober 2016 zijn wij gestart met de WhatsApp groep. Op dit moment zijn er 99  mensen uit onze 
wijk die aangemeld zijn.  
 
Het aantal bestuursvergaderingen van BOSZ in 2017 
Het bestuur is het eerste halfjaar regelmatig bij elkaar geweest maar na het vertrek van Carla zijn we 
daarmee gestopt. Indien zich iets voordeed werd dat gelijk vaak telefonisch/email besproken. 
 
Het aantal openbare vergaderingen van BOSZ in 2017 
Er was sprake van 5 algemene bewonersvergaderingen (1 februari, 5 april, 2 juni, 6 september, 1 
november) op de 1e woensdag van de maand. Tevens was er voor de bewoners voorafgaand aan de 
bestuursvergadering het eerste half uur voor de vergadering gelegenheid om vrij binnen te lopen om 
het e.e.a. te bespreken c.q. voor te leggen. 
 

   
 

 
 
 
High tea voor 
de mensen die 
de BOSZ 
steunen 

  

 
 
 
Een bedankje 
van de 
medewerkers 
Sinterklaas-
feest 
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Het aantal overleggen met samenwerkingspartners 
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, 
de politie over woninginbraken en buurtpreventie. Op haar beurt waren bestuursleden van de BOSZ 
aanwezig bij gecombineerde vergaderingen van de VBS.  
 
Het bestuur is ook betrokken bij de totstandkoming van de aanvraag brede impuls Rijswijk. Waarbij 
wij communicatie ondersteuning, tijd, klankbord groep [website/facebook/nieuwsberichten voor ons 
rekening nemen. Onze medewerking aan een voorlichtingsavond van het winkelcentrum In de 
Bogaard betrokken. Wij zijn ook betrokken met het tot stand komen van een netwerk met Welzijn 
Rijswijk. Ook hebben we onze medewerking verleend aan de film voor het Loket Stadskracht. 

 
Wijkagent 
Wij hebben in januari een brief naar de 
hoofdcommissaris gestuurd met het 
verzoek of wij onze tijdelijke wijkagent 
Jimmy Lukas bij ons in de wijk mocht 
houden. Hij was zichtbaar voor jong en 
oud. Vooral de jongeren hadden respect 
voor hem. 
Nooit enige reactie gekregen en in 
september hebben wij kennis gemaakt 
met de nieuwe wijkagent Rene Cox.  

 

Bewonersorganisatie Muziekbuurt 

  

De bewonersorganisatie bestaat op dit moment uit vier bestuursleden. We zijn dan ook druk op zoek 
naar bewoners uit de wijk die ons kunnen en willen ondersteunen. 
Elke twee maanden op de eerste maandag van de maand is er in de brede school Muziekbuurt een 
openbare vergadering van de bewonersorganisatie Muziekbuurt. Deze vergadering is voor alle 
bewoners van de Muziekbuurt. Tijdens deze vergaderingen worden diverse onderwerpen besproken.  
Gemeente, wijkwethouder, wijkagent en bewoners kunnen zo op de hoogte worden gehouden over 
de Muziekbuurt. 
Wil je mee denken over de Muziekbuurt of op de hoogte gehouden worden van de vergaderingen 
stuur dan een mail naar bestuur@muziekbuurt.nl en bij de volgende vergadering krijg je een 
uitnodiging hiervoor. 
 
De Muziekbuurt is een groene en rustige wijk.  
Met twee mooie speeltuinen, drie scholen en een plein met enkele winkels. De speeltuin aan de 
Clavecimbellaan met de muurschildering is een aanwinst voor de wijk. 
Verder is er het Cruyffcourt. Hier vinden diverse activiteiten plaats. En natuurlijk het Wilhelminapark.                   
 

mailto:bestuur@muziekbuurt.nl
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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In 2017 zijn er twee wijkschouwen geweest. Op 15 mei in het Wilhelminapark en op 4 september 
2017. Toen hebben een tiental bewoners, de bewonersorganisatie Muziekbuurt, onze wijkagent en 
de wijk coördinator van de gemeente door de wijk gewandeld. 
Er is gekeken of er veilig gewandeld kon worden, of er voldoende parkeergelegenheid is, waar wordt 
er makkelijk vuilnis neergegooid, en waar mogen honden los lopen en waar niet. 
Tijdens deze wandeling hebben we ook een keus gemaakt voor de mooiste tuin van de Muziekbuurt. 
 

  
 
Wilt U ook mee wandelen de volgende keer tijdens de wijkschouw of de schouw in het park. Meldt U 
aan bij  bestuur@muziekbuurt.nl 
 
Een van de activiteiten, die in de Muziekbuurt heeft plaats gevonden is de wijkbijeenkomst op 9 
december in de rotonde van Molenvoorde.  
 

 
 
Het was een gezellig samenzijn van bewoners uit de Muziekbuurt die onder het genot van een 
drankje en een hapje gezellig met elkaar konden kennismaken.  
 
Dit jaar was er voor gekozen om het Sinterklaasfeest samen met de andere drie 
bewonersorganisaties te vieren. 
Het was een groot feest in de grote zaal van Stervoorde waar een groot aantal kinderen aanwezig 
waren. 

mailto:bestuur@muziekbuurt.nl
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Na een leuke show kregen alle kinderen namens Sinterklaas een cadeautje. 
 
Het was een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. 
In de dagen voor Kerstmis hebben we in de wijk gekeken welke kerstversiering ‘de mooiste’ was in 
onze wijk. Deze is beloond met een prijsje van onze bewonersorganisatie. 
Eind november is onze wijkkrant bezorgd in alle brievenbussen in de wijk. 
Voor 2018 staat er al het e.e.a. op de kalender. 
Zomerfeest, de schouw, Pasen en Sinterklaas staan al in de planning. Hebt U zelf nog ideeën of wilt U 
vrijwilliger worden in de Muziekbuurt geeft U op. We kunnen alle hulp gebruiken in het bestuur maar 
ook zeker voor en tijdens de activiteiten. 
 

Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 

  

Bestuur BSN  
Voorzitter/secretaris   Zusan Titulaer-Meddens 
Penningmeester   Frans Kalse  
Voorzitter werkgroep Activiteiten  Marjolijn Peters 
 
BSN en het jaar 2017 
Het jaar 2017 was voor de BSN een feestelijk jaar. De bewonersorganisatie is in 2002 opgericht en 
bestond dus in 2017 15 jaar. Een kristallen jubileum, goed voor een feestje! Dat feestje vond als 
receptie plaats op 14 oktober in de Bernadettekerk. Er was de nodige belangstelling en inloop en de 
sfeer was prima. Met de vrolijke muzikale begeleiding van The Arrows werd het glas geheven op het 
verleden en op de toekomst.  
 
Verder speelde er wederom de ontwikkeling van de plannen met Landgoed De Voorde in park 
Overvoorde. Er is een koper gevonden die er een horecagelegenheid van wil maken (hotel en 
restaurant). Betrokkene heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een 
wintertuin van glas. Dit wordt een erg groot gebouw en er is een bewonersgroep opgericht die 
probeert invloed uit te oefenen om het gebouw te verkleinen en de dreigende overlast te beperken.  



 
VBS Jaarverslag 2017 21/52 Onno Boks & Ineke van Vliet 

 

Inmiddels is gebleken dat er geen bouwvergunning aan de koper wordt verstrekt, omdat hij 
onvoldoende documenten heeft aangeleverd die de gemeente zicht bieden op welke plannen hij 
precies heeft.  
 
Een tweede belangrijk item dat tot veel ophef leidde in de wijk waren de plannen van de gemeente 
met de HBG-locatie. Dit leidde in de novembervergadering tot een stevige discussie. Bewoners 
voelden zich ‘beduveld’ door de gemeente, met name door de indruk dat de gemeenteambtenaren 
hun zorg over de parkeerproblemen en de dreigende verkeerscongestie ‘wegwuifden’. Ook de 
‘artistieke’ wijze waarop de 4 hoge torens rondom de Bogaard waren weergegeven riepen vragen op. 
Het beeld strookte niet met de werkelijkheid en gaf naar de mening van de bewoners onvoldoende 
zicht op de schaduwwerking, de beperking van het uitzicht en andere negatieve effecten van een 
dergelijke hoge bebouwing. Een en ander leidde op initiatief van Björn Lugthart tot een bijeenkomst 
op het stadhuis eind december 2017 met de verantwoordelijke wethouder Van der Meij en de 
interne projectleider van het geheel. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en de toezegging 
is gegeven dat de opmerkingen vanuit de bewoners en vanuit de ingediende zienswijzen in het 
volgende projectplan zullen worden besproken. 
 
Activiteiten 
 

 

 
 
Paas- en kerstattentie 
Met Pasen en Kerstmis is aan oudere alleenstaanden in 
de wijk een attentie uitgereikt, georganiseerd door 
Marjolijn Peters. Dit gebeurt met een groeiende groep 
vrijwilligers en blijkt steeds een groot succes te zijn. De 
bewoners die dit ontvangen zijn blij verrast, en voor de 
vrijwilligers versterkt dit de contacten met die groep en 
dat maakt het mogelijk om deze bewoners ook bij 
andere activiteiten van de BSN of de VBS  te betrekken.  
 
 
 
De Kerstman belt aan om de kerstattentie van de BSN te 
overhandigen 

 
 

 

WhatsApp 
Er is al in 2016 een WhatsApp groep in de 
Ministersbuurt opgericht als buurtpreventie. 
Met de overige buurten wordt met de 
overige beheerders van WhatsAppgroepen 
contact gehouden. In de november-
vergadering zijn de activiteiten van de 
WhatsApp groep onder leiding van Gregor 
Serban onder één noemer gebracht, en 
vinden er inmiddels in de wijk regelmatige 
controles door buurtpreventiegroepen 
plaats. Vooral de oudere bewoners vinden 
dat de leefbaarheid van Steenvoorde Noord 
hiermee wordt vergroot. 
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Poepzakjes voor honden 
Op verschillende plaatsen in de wijk zijn poepzakjes voor 
honden opgehangen, samen met een foto van een hond 
op krukken. Zie de bijgaande foto. Bedoeling is mensen 
erop te attenderen dat de APV voorschrijft dat 
hondenpoep moet worden opgeruimd. Deze actie heeft in 
ieder geval tot veel aandacht voor dit probleem geleid, 
omdat de leefbaarheid in de wijk wordt aangetast als er 
overal hondenpoep ligt. 

  
Prinsessenbraderie 
Er is in september wederom een Prinsessenbraderie georganiseerd onder leiding van Marjolijn 
Peters, die mede door het prachtige weer een mooi succes geworden is. Een groeiend aantal kramen 
sinds de start 3 jaar geleden met een groeiende variatie in het aanbod maakt de braderie steeds 
aantrekkelijker. Er was een kinderkussen en er waren grote, plastic waterballonen waarmee de 
kinderen onder begeleiding op het water aan de Margrietsingel konden rollen. Het optreden van de 
band The East & West Rockers droeg veel bij aan de sfeer.  
 

  
 

 

 
Linksboven: druk bezig met het inrichten van de 
kraam  
 
 
Rechtsboven: Er is van alles te koop op de 
braderie 
 
 
Links: De waterballonnen waren een groot 
succes! 

 
Communicatie naar de bewoners 
Het wijkblad Buurtnieuws is in 2017 éénmaal uitgegeven en verspreid onder alle bewoners. 
Daarnaast is het neergelegd in Zorgcentra, bibliotheek e.d.  
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De website wordt bijgehouden met elke maand een overzicht van de activiteiten in Steenvoorde 
Noord. Ook de verkorte en geanonimiseerde versie van de vergaderverslagen worden op de website 
gepubliceerd.  
Enkele bestuursleden hebben op 23 september deelgenomen aan de Seniorenbeurs in Stervoorde. 
Doel daarvan was het vergroten van de naamsbekendheid en kennis over de activiteiten van de VBS. 
Deze beurs werd goed bezocht door bewoners en andere organisaties op het terrein van welzijn in 
Rijswijk. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de BSN heeft in 2017 in totaal 5 maal vergaderd in Stervoorde. Alle vergaderingen 
van de BSN zijn openbaar en de data worden in het wijkblad ‘Buurtnieuws’ en op de website 
gepubliceerd.   
Van deze 5 vergaderingen waren er 4 bewonersvergaderingen, plus één bijeenkomst in november 
die kan worden beschouwd als een wijkbijeenkomst.  
Het aantal bezoekers varieerde van 11 tot 16 deelnemers. Vaste deelnemers waren de gemeentelijke 
wijkcoördinator Cecile van Toledo en Martien den Brabander, de wijkagent.  
Björn Lugthart woont als verantwoordelijke wijkwethouder de vergaderingen zoveel mogelijk bij. Op 
de wijkbijeenkomst in november waren er naast de vaste deelnemers ruim 20 extra buurtbewoners 
aanwezig 
 
Naast de ‘vaste’ vrijwilligersgroep die de vergaderingen bijwoont kent de BSN een groeiende groep 
‘losse’ vrijwilligers.  
Mensen die graag wat willen doen, maar niet vast willen zitten aan vergaderingen ‘s avonds maar 
liever zelf willen bepalen wanneer zij bij het werk van de BSN betrokken willen worden. Deze groep 
vrijwilligers is bijvoorbeeld betrokken bij het ronddelen van de Paas- en Kerstattenties en bij het 
organiseren van de Prinsessenbraderie.  
 
Aan de orde zijn geweest – naast de hierboven al genoemde zaken - de onverwachte wijziging van 
het papierophaalsysteem van Avalex, het plaatsen van meer prullenbakken voor het deponeren van 
zakjes hondenpoep en de overlast van drones en van motoren die de Generaal Spoorlaan als 
racecircuit gebruiken.  
Voor de wijziging van het papierophaalsysteem – dat voor ouderen tot problemen leidt omdat de 
afstand tot de papierbakken voor hen te groot is – is er contact gelegd met de wethouder en de 
ambtenaar die hiervoor verantwoordelijk is. Er heeft inmiddels een inventarisatie van klachten 
plaatsgevonden, waarover met de wethouder en de ambtenaar zal worden overlegd.  
Het overleg over het plaatsen van meer prullenbakken voor hondenpoepzakjes heeft nog niet geleid 
tot het plaatsen van meer prullenbakken.  
De overlast van drones in de parken en van de motoren is besproken met de wijkagent. Nagedacht 
wordt over een actie met het steekproefsgewijs controleren van de snelheden.  
In de novembervergadering werd naast de HBG-locatie ook gesproken over het combineren van de 
verschillende WhatsApp buurtpreventiegroepen in de wijk. In Steenvoorde Zuid worden door 
buurtwachten al wat langer controlerondes gelopen, en het is de bedoeling dat dit wordt uitgebreid 
naar andere wijken, e.e.a. met medewerking van de gemeente.  
 
Samenwerking met andere bewonersorganisaties 
Begin 2017 is op initiatief van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid een bijeenkomst geweest 
van alle 4 de bewonersorganisaties. De bedoeling was om een gezamenlijk project op te starten, 
namelijk een timmerclub in de zomervakantie voor jongeren tussen de 6 en 16 jaar. Uiteindelijk lukte 
dit niet omdat de uitvoerder er niet in slaagde een goede offerteaanvraag in te dienen.  
De samenwerking beviel echter goed en die leidde er onder meer toe, dat er afspraken zijn gemaakt 
om samen verder te gaan. Ook is er een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige materialen bij de 
bewonersorganisaties, zodat men elkaars materialen over en weer kan gebruiken.   
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Eind november is er een gezamenlijk Sinterklaasfeest gevierd in Stervoorde, dat mede door de 
professionele medewerking van Jovel Entertainment een succes was. Bijna 100 kinderen met hun 
ouders namen hieraan deel en na het feest kwamen via Facebook en Nextdoor hierover de nodige 
complimenten binnen.  
 
Tenslotte 
Ondanks de (nog) niet zo grote groep vrijwilligers heeft de BSN, al dan niet in samenwerking met de 
andere Bewonersorganisaties, in 2017 de nodige activiteiten ontplooid op het terrein van het sociaal 
en cultureel welzijn van haar bewoners, alsmede op het terrein van het vergroten van de 
leefbaarheid van de wijk. Vol goede moed gaat de BSN 2018 in. 

 
  

 

 
 
 
De secretaris van Bewonersorganisatie Zuid 
feliciteert de penningmeester van de 
Bewonersorganisatie Noord met het kristallen 
jubileum 
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen 
 

Wijkcentrum Stervoorde 

 

Creatieve Ontmoetingsochtenden 
In 2017 zijn er weer creatieve ochtenden geweest met enthousiaste medewerksters en bezoeksters.  
Dit is in de maanden januari t/m mei en van september t/m december, uitgezonderd de 
schoolvakanties. 

 

Op de 1e en 3e donderdag van de maand zijn de 
creatieve ochtenden. Het waren er dit jaar 17 met 
gemiddeld 29 bezoeksters.  
Op de 2e donderdag van de maand is er een 
workshop. We proberen dan een nieuwe variant van 
een activiteit te brengen. Er waren 8 workshops met 
een gemiddelde van 21 bezoeksters. 
Over 2017 hebben wij 666 bezoeksters mogen 
ontvangen op onze Creatieve Ochtenden. 
Helaas heeft de medewerkster die de bezoeksters zou 
helpen met breien en haken moeten stoppen. Dus zijn 
we helaas maar weer met 3 vrijwilligsters. 
Door een grote onderbezetting van vrijwilligers kon 
het maken van kerststukjes dit jaar helaas weer niet 
doorgaan. Wij hopen nog steeds dat er vrijwilligers 
opstaan die deze workshop op zich willen nemen. We 
zijn altijd bereid om hierbij advies en hulp te bieden. 
Ondanks het geringe aantal medewerksters hopen we 
toch door te kunnen gaan. De medewerksters en 
bezoeksters zijn in ieder geval enthousiast. 
Dus mocht u iemand weten die ons als 
medewerksters kan komen versterken dan horen wij 
dat graag van u. 
 

Schilderclub ‘Stervoorde’ 
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen en -middag en donderdagmiddag) werden ook 
in 2017 weer goed bezocht door gemiddeld 60 leden. 
Wekelijks vanaf september tot en met mei. 
Het aantal leden is wisselend.       
Wel moesten we helaas afscheid nemen van drie leden omdat ze overleden zijn. 
Marika Prins, 59 jaar oud. Els Stuiver, 81 jaar oud en Bert Lagerwij, 82 jaar oud.    
Zij zijn voor altijd in onze herinnering. 
Op dit moment hebben wij 56 leden. 
De stemming onder de leden is zeer enthousiast en gezellig. 
We hebben een druk  jaar achter de rug. 
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Eerst hadden we de expositie met het thema ,,dieren " in de gangen van Stervoorde van 17 januari 
t/m 6 maart als bedankje voor alle vrijwilligers. Geopend door de directeur van Welzijn Rijswijk. 
 

  
 
Vlak daarna mochten wij voor het pop-up Restaurant Resto van Harte drie schilderwerken maken 
waaraan diverse leden hebben meegewerkt. 
 

 

 
 
 
 
Vlak daarna mochten we de 
letters beschilderen voor het 
te openen Taal Café 

 
 
 
 
 
 
We zijn met een aantal 
leden naar een workshop 
abstract schilderen geweest 
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De hele maand maart hadden wij onze club expositie in de bibliotheek van Rijswijk. Die expositie 
werd officieel geopend door wethouder Marloes Borsboom die een eerste prijs uitreikte en een 
stimuleringsprijs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Eerste prijs gewonnen door Hannie Janssen                                           

 
In december hebben wij een stand gehad op de kerstmarkt in Stervoorde waar helaas weinig 
verkocht werd maar de sfeer heel gezellig was. 
 

 

 
 
Dit jaar hebben wij gezellig 
afgesloten met een 
kerstlunch  voor de 
ochtendgroep en 
kerstborrels voor de middag 
groepen. Zoals op de foto's 
hebben de leden daar heel 
erg van genoten. 
 



 
VBS Jaarverslag 2017 28/52 Onno Boks & Ineke van Vliet 

 

 
 
Nu in 2018 maken wij ons weer druk voor een nieuwe expositie in de bibliotheek in juli en augustus 
daar moet nog heel wat werk verricht worden om de schilderstukken op tijd af te hebben. 
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons team willen versterken, en de leden willen 
begeleiden bij het schilderen. 
 
Namens het bestuur, Jos Reneman, voorzitter  
 
Bridge 
Bridge is een sportspel voor alle leeftijden. 
Het is de uitdaging om samen met je partner met 2x 13 speelkaarten een maximaal resultaat te 
behalen. Dat kan alleen met uiterste concentratie worden bereikt. 
Dat Bridge veelal door ouderen wordt gespeeld is vaak een kwestie van tijd,  gecombineerd aan 
ervaring. Dat moet jongere mensen niet weerhouden om met bridge te gaan beginnen. 
Het is zo goed voor je geheugen als je wat ouder wordt. 
Jong geleerd, oud gedaan is hier dan ook van op toepassing. 
 
Aarzel niet om in te stappen. Alleen of met een partner,  je bent van harte welkom. 
Bridge is ook verbindend. Je maakt kennis met nieuwe spelgenoten en daarin liggen veel 
mogelijkheden om je sociale contacten uit te breiden. 
 

 
 
De gezellige bridgeclubs zijn op maandagavond van 19.30-22.30 uur en vrijdagmiddag van 13.00-
16.30 uur. Samen zijn er 150 spelers.  
Om te kunnen spelen moet je wel ervaring hebben opgedaan door het volgen van een cursus. 
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Darten 
2017 was weer een sportief dart jaar met veel leuke momenten! 
  
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 leden mogen 
verwelkomen. Op dit moment hebben wij 18 leden. 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. 
Op onze website http://vbsdartclub.wix.com/vbsdartclub kun je meer informatie vinden over 
dartclub. Tevens onze leden hun scores kunnen nalezen. Neem gerust een kijkje! 
 
Wij zien 2018 weer met veel dart plezier tegemoet! 
 
Namens het bestuur, 
 
Wim Nijhuis - voorzitter 
Engin Olgun - penningmeester 
 

Samenzang groep en Chi-gym groep 
In het begin was er bij de groepen een komen en gaan van mensen die op de mooi verzorgde 
brochure info en via mijn mailwerving: 
- die onaangekondigd een keer langskwamen  
- die wel gezegd hadden te zullen komen terwijl dat niet zo was 
- die wel een eerste gratis proefkeer deden, maar die het daarbij lieten ook al uitten ze zich 
  enthousiast      
- die toch op de vrijdagochtend ineens ingedeeld waren voor hun werk. 
 
Bij de zang bleek een niveauverschil van mensen die wel of geen koorervaring hadden 
ietwat fnuikend voor de stabilisatie van de zanggroep.  
 

http://vbsdartclub.wix.com/vbsdartclub
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Per oktober 2017 waren er op de vrijdagochtend 2 groepjes met vaste trouwe deelnemers 
uitgekristalliseerd : 
09u15-10u5       Chi gym 
10u30-11u30     samenzang Nederlands van teksten 
 
Per november 2017 gingen we in onderling overleg over op3 groepjes met vaste zeer trouwe 
deelnemers  
09u00-10u00 Chi gym 
10u00-11u00 samenzang klassiek van bladmuziek 
11u00-12u00 samenzang Nederlands van teksten 
 
In december waren er 6 personen bij de Chi-gym, 3 personen bij de Samenzang Klassiek en 3 
personen bij de Samenzang Nederlandse teksten. 
 
Nieuwe werving door advertenties etc. had ik me voorgenomen en de opzet van een 
kinderzanggroep lag op zich ook in de bedoeling. 
Maar ik heb helaas geen reclamecampagnes kunnen opzetten omdat het seizoen met een opstart 
van allerlei nieuwe (werk)(poging)zaken eerst te druk was om dat er ook nog bij te kunnen doen . 
Maart of april a.s. hoop ik wel hiertoe te kunnen komen, na de voor ons musici intens drukke 
passietijd, middels hernieuwde mailing en online en gedrukte publicaties. 
 
Hoewel ik mag zeggen dat degenen die vast zijn blijven komen elke keer expliciet gelukkig van de 
activiteiten worden, zijn het helaas nog steeds zeer select kleine clubjes. 
 
Helmi (Verhoeven) 
 

Discussiegroep 
Elke twee weken komen we op woensdag samen in de bestuurskamer van de VBS en we begonnen 
2017 met 10 leden, dames van 55+ die voor het merendeel al vele jaren deel uitmaken van de groep. 
 
In dit jaar hadden we 19 bijeenkomsten, waarbij we van eind mei tot begin september een 
zomerstop hebben, vanwege de vele andere bezigheden in die periode. 
 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren kozen we voor meerdere uitstapjes dit jaar, maar wel in de 
omgeving.  
Zo maakten we in januari kennis met ‘Hummerstore’, een vrijwel onbekend juweeltje in Rijswijk, 
waar we na reservering in een heel gezellige, rustige sfeer van een koffie-uurtje genoten.  
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In maart kwam een lezing ter sprake in Hodenpijl over reïncarnatie, waar enkelen naar toe wilden en 
uiteindelijk de hele groep present was. Dat tekent ook de sfeer in de groep: terwijl niet iedereen 
dezelfde belangstelling heeft staat men toch open voor andere ideeën.    
Ons ‘officiële’ uitje dat in het teken staat van afsluiting van het seizoen, was in april. 
We genoten van een keurig verzorgde lunch in de Brasserij in Delft en een leuke rondvaart er na.  
Dat beviel zo goed dat we het in september weer deden in Den Haag: lunch aan de bierkade, met een 
rondvaart van ‘de Ooievaart’.  
Het is leuk om kennis te maken met de aparte weetjes van andere plaatsen. 
In december besloten we het jaar af te sluiten met een lunch in “Du Midi’ in Delfgauw. 
Deze uitstapjes zijn voor het grootste deel voor eigen rekening. 
 
Onze onderwerpen waren heel gevarieerd.  
Op sociaal vlak kwam aan de orde: 
Depressie bij tieners en suïcide. Geestelijk zieken: wel of geen verbod om kinderen te krijgen? 
Seksuele intimidatie: zwijgen of naar buiten treden?  Is internet een verrijking? Meningen rond 
Tweede Kamer verkiezingen. Wat vinden we van de gerechtelijke straffen hier? 
Op individueel vlak: 
Nieuw jaar, opruimen: wegdoen of bewaren? Kan je gedachten sturen? Was er een keerpunt rond 
midlife? Wat bepaalt je lot, keus of kans? Wat is de beste periode in je leven?  
 
Aan het eind van het jaar nam een groepslid afscheid vanwege verhuizing naar het oosten van het 
land en hebben we met 9 personen het jaar afgesloten. 
 

 
 

Vrouwengespreksgroep 
Op 11 januari 2017 is de Vrouwen Gespreksgroep van start gegaan met acht leden die al enige tijd op 
de wachtlijst  stonden van de discussiegroep. 
Later kwam daar nog één lid bij maar die is na enkel maanden afgehaakt. 
 
Na de vakantie besloten drie leden om privé redenen de groep te verlaten.  
Na intensieve werving via flyers op de welzijnsbeurs, bibliotheek, advertenties in de regionale krant 
en berichten via radio Feelgood hebben zich meerdere mensen aangemeld en zijn er uiteindelijk 
twee vaste leden bijgekomen, waardoor de groep momenteel uit zeven leden bestaat. 
 
Dit jaar hebben we twintig keer een reguliere bijeenkomst gehad in de bestuurskamer van VBS. 
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Om elkaar beter te leren kennen waren er twee groepsuitjes. 
In mei was er koffie met gebak bij de Bonte Haas in Wateringen en in november een uitgebreide 
lunch bij Carpe Diem in Rijswijk. Beide uitjes werden betaald uit de “open activiteit” pot. 
 
Het afgelopen jaar zijn diverse onderwerpen besproken zoals: 
- wel of geen donorcodicil/levenstestament/euthanasie ? 
- is de opvoeding van kinderen een taak van de ouders ? 
  (moet de school niet teveel taken op zich nemen)  
- wel en wee in de ouderenzorg ? 
Maar vooral actueel nieuws kwam aan bod zoals: 
- de toestroom en integratie van vluchtelingen ? 
- nepnieuws / verslaggeving  dagbladen en tv 
- invloed sociale media/internet 
Voor de laatste bijeenkomst hadden we een filosofisch onderwerp gekozen. 
 
We gaan begin 2018 kennis maken met drie personen die zich al in 2017 hebben aangemeld. 
 

Country dansgroep ‘Go for it’ 
Op woensdagavond wordt tussen 20:00 – 22:15 uur countrydansen gegeven in Stervoorde door 
Margot Reesink [groep Go For It] 
Het dansniveau is gevorderd. 
In Maart 2017 is een groot Countryfeest georganiseerd.  
Gemiddeld is het aantal lessen 40 per jaar en is het aantal deelnemers circa 16 tot 18. 
Gedurende het jaar worden vele country workshops (circa 6) gevolgd om het peil en verscheidenheid 
te garanderen. In 2018 wordt wederom een groot countryfeest georganiseerd. 
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Dans- en ontmoetingsmiddagen 
Vanaf 2013 organiseren wij, een groepje van 6 vrijwilligers van de V.B.S., een Dans en 
Ontmoetingsmiddag in de grote zaal van het Wijkcentrum Stervoorde  Dr. H.J.van Mooklaan 1. 2286 
AK te Rijswijk, 
Zaal open 13.30uur aanvang 14.00 uur – 17.00 uur  
Toegangsprijs € 8,50  
Wij starten in januari t/m april, dan een pauze en starten we weer in september t/m november. 
Elke voorlaatste zondag van de maand is er een dansmiddag. 
Met de bedoeling 55  plussers een gezellige middag te bezorgen. 
Met leuke dansmuziek van Les Autres en in de pauze van deze live band,  is er ruimte voor line- 
dansen, zo is er voor elk wat wils. 
 

 

Ons streven is om bezoekers, die alleen 
komen, indien gewenst met anderen in 
contact te brengen. 
Het aantal bezoekers groeit nog steeds 
gemiddeld hebben we  65 tot 75 bezoekers 
in 2017 gehad. 
De zaal is sfeervol aangekleed en met 
muziek waarbij je ook nog met elkaar  kan 
praten. 
Door de vele complimenten na afloop zijn 
we gemotiveerd om  nog lang met deze 
dansmiddagen door te gaan. 
 

 
Tonny , Aad, Coby ,Anneke, Yvon en Ellen   
 

Bingo 
In september zijn Truus Hoekstra en Anita van Dam begonnen met bingo in de grote zaal van 
Stervoorde. Deze vindt plaats op de derde vrijdagavond van de maand. Gemiddeld komen er 15 – 27 
bezoekers. Het blijkt dat veel liefhebbers van bingo liever niet ’s avonds, maar overdag willen komen. 
Truus en Anita kijken het nog een tijdje aan. Overwogen wordt of de zondagmiddag een alternatief 
kan zijn. 
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Kinderkledingbeurs 
Ook afgelopen jaar hebben er weer twee beurzen plaats gevonden. Zoals altijd begin april en begin 
oktober. Deze tweede hands beurs is nog steeds een groot succes. We proberen zoveel mogelijk 
mensen te bereiken via email, kranten en posters. 
 

 

Iedereen kan de dag voor de beurs 
kleding in komen leveren voor de 
verkoop. Hier zijn uiteraard wel wat 
regels aan verbonden. De kleding 
moet uiteraard schoon en netjes zijn 
en vallen binnen de maat 86 t/m XS/S. 
Per persoon mogen er 30 stuks kleding 
ingeleverd worden. We hebben in 
april de zomerbeurs en in oktober de 
winterbeurs. Op de verkoopdag 
proberen wij zoveel mogelijk mensen 
weer blij te maken met deze kleding. 
Van de verkochte kleding krijgen de 
mensen weer 70% uitbetaald.  

 
De kleding die niet verkocht wordt krijgen de mensen weer netjes terug. 
Ook wordt er veel kleding geschonken aan het goede doel. 
 

Computerles op maat 
Elio lo Conte geeft computerlessen voor beginners en ervaren gebruikers. Mensen van middelbare 
leeftijd hebben een andere manier van leren en lesstof opnemen dan jongere mensen. De inhoud 
van de lessen wordt op het niveau en de interesse van de deelnemers afgestemd. Het afgelopen jaar 
waren er 8 “Computerlessen op maat”. Er waren 6 geïnteresseerde mensen, die één of twee lessen 
hebben genomen. De meesten hadden vragen over WhatsApp, over virusscanners en over foto’s 
bewaren en delen op hun apparaat (laptop of tablet). 
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Wandelclub 
Ook in 2017 hebben we veel gewandeld, in Rijswijk en omgeving maar ook richting Clingendael 
Japanse tuin, Haagsche Bos, Delftse Hout, Uithofpark, Madestein en niet te vergeten het Zuiderpark. 
We zijn zelfs gaan wandelen in de Amsterdamse Waterleiding duinen, geweldig is/was het daar met 
prachtig weer. 
 

 
 
In 2018 gaan we door, het hele jaar rond, met een gegroeide groep als gestart .  
Inmiddels is de groep gegroeid naar 37 deelnemers (op papier), mannen en vrouwen. Wel heel leuk 
dat de groep mannen zelfs uitgebreid is…geweldig hoor. 
Dat mijn/onze groep een gezellig clubje is geworden komt vooral door de deelnemers. Ik kan dus wel 
vaststellen dat de wandelclub een groot succes is geworden waar ik zeer trots op ben.  
Aanvankelijk  starten we vanaf Stervoorde, aan de Ds. H.J. v. Mooklaan, om 10.00 uur, verzamelen 
tussen 09.45 – 10.00 uur en wandelen circa 7 km / 1,5 – 2 uur. 
Als we elders gaan wandelen  dan vermeld ik dat een week van te voren dan wel mail ik dit aan de 
deelnemers in het weekend. Het mailcontact werkt perfect; iedereen krijgt hetzelfde verhaal. Wie 
niet digitaal is bel ik op.  
De vertrektijden wijzigen dan weleens. Ik fiets dan naar het Startpunt; wie wil en/of kan fietsen de 
deelnemers met mij mee. Anderen gaan met het OV of eigen vervoer naar het startpunt. 
Bij deze gelegenheden gaan we op locatie een kopje koffie drinken, iedereen betaalt dan een eigen 
bijdrage van € 1,00. Ik betaal dan de rekening. 
Ook het afgelopen jaar  hebben we afscheid moeten nemen van enkele wandelvrienden; meestal 
door gezondheidsredenen dat deelnemers moeten afhaken of een periode niet mee kunnen 
wandelen.   
Op 31 december 2017 had ik 31 leden…fantastisch. 
Ik hoop dat ook 2018 een geweldig wandeljaar wordt met veel mooi weer! 
 
Clazien de Graaf 
Mireille Hartland 
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Muziek ‘The Swinging Oldtimers’ / Meet & Greet live Music 
 

 

 
Opgericht d.d. 10 januari 2003 onder de vleugels van 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. 
 
De vrijwilligers die de band runnen zijn: Marjan van Delft en Patrice Postuma. 
 
Wij beginnen het jaar rustig nadat iedereen elkaar op de eerste repetitie in 2017 een gezond, 
gelukkig en vooral muzikaal jaar heeft gewenst kunnen we de hele maand januari werken aan de 
eerste twee optredens welke gepland staan in februari 2017. 
 
10 februari 2017 
We begonnen weer met de bijna maandelijks terugkerende “Meet & Greet” welke gehouden wordt 
in wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. De aanwezigen hebben zich prima vermaakt deze avond.  
 
18 februari 2017 
Wij hebben onze klanken weer laten horen in verpleeg- en zorgcentra Frankeland te Schiedam. Hier 
zijn wij zo’n beetje kind aan huis en ook deze middag hadden wij aan publiek niet te klagen. Omdat 
onze zanger Adriano aan zijn hart was geopereerd hadden wij deze middag een inval zanger Bart 
Kloosterhuis. Wij hebben de bewoners weer een leuke middag kunnen bezorgen. 
 

   
 
 
3 maart 2017 
Cees van Delft, oprichter van onze band, heeft tijdens de repetitie te kennen gegeven dat hij stopt 
met het voorzitterschap. Hij blijft wel gewoon zijn partijtje mee spelen. 
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10 maart 2017 
Wij waren weer present op de “Meet & Greet” in wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. De voetjes 
gingen weer gezellig van de vloer. Deze avond heeft de zanger Ruud van Ettinger nog een paar 
nummers met ons meegezongen. 

 
14 april 2017 
Wederom een hele gezellige avond tijdens de “Meet & Greet” in wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. 
Op deze avond was de voormalig zangeres bij Boney M, Daisy Boelhouwer, te gast. 
 

              
 

         
 
26 april 2017 
Na een jaar afwezig te zijn geweest was er weer een Koningsnach georganiseerd door de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde (VBS). Wij hebben de mensen, afwisselend met muziek van het duo Les 
Autres, weer een grandioze avond bezorgd. Helaas kon ik deze avond niet zelf voor de band staan 
maar Martin Marks (trompettist) heeft mij deze avond grandioos vervangen. 
 

      
 
5 augustus 2018 
Wij hebben weer een muzikale middag verzorgd in verpleeg- en zorgcentra Frankeland te Schiedam. 
Ook nu waren de bewoners en de organisatie weer heel tevreden. Wij kregen de vraag of wij in 
december nog een keer wilden komen maar dan met een kerstprogramma. 
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19 augustus 2017 
Wij mochten weer een keer ons geluid laten horen in woonzorgcentrum Akkerleven te Schipluiden. 
Dit was een gezellige zaterdagmorgen. De bewoners en de organisatie hebben een genoten van de 
herkenbare muziek die wij ten gehore brengen. 
 

     
 
13 oktober 2017 
Het winterseizoen van de “Meet & Greet” begint weer. Heel veel trouwe gezichten kwamen weer 
binnen stappen om een leuke avond te hebben. Deze avond hadden wij een internationaal gezel-
schap te gast. Zangeres Sanne uit Noorwegen zong met de band het nummer All Of Me en de Iraanse 
zanger/gitarist Majid Zarabi vertolkte een eigen geschreven lied in het Nederlands en in het Iraans.  
 

              
 
19 oktober 2017 
Wij mochten weer terugkomen bij woonzorgcentrum Stefanna te Delft. Net zoals in 2016 hebben de 
bewoners weer genoten van onze muziek. Een uitnodiging voor het jaar 2018 is daarom al weer 
binnen. 
 

        
 
10 november 2017 
Wederom de “Meet & Greet”. Deze keer hadden wij een bekende gastzangeres namelijk de actrice 
en presentatrice Paula Udondek. Zij heeft gezellig een paar stukken met de band gezongen. Ruud van 
Ettinger heeft met Patrice ook nog een duet gezongen. Natuurlijk was ook deze avond zeer geslaagd. 
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8 december 2017 
Het was tijd voor de “Meet & Greet” in kerstsfeer. Op het programma stonden heel veel bekende 
kerstliedjes. Mede door de aankleding van de zaal, petje af voor Sediq, was het een hele gezellige 
avond die voldeed aan de verwachtingen. Paula Udondek vond het in november zoo gezellig dat ze 
zich in december ook maar bij ons heeft aangesloten. 
 

           
 
16 december 2017 
De zaterdag dat wij weer naar verpleeg- en zorgcentra Frankeland te Schiedam gingen met ons 
kerstrepertoire. Wij hebben deze middag 21 kerstliederen, een volledig repertoire, ten gehore 
gebracht. Het was een grandioze middag waarbij de bewoners ook heerlijk hebben meegezongen. 
 

    
 
19 december 2017 
Wij hebben hetzelfde kerstprogramma ten gehore gebracht bij woonzorgcentrum Drieën-Huysen 
Noord te Vlaardingen. Ook hier was de sfeer super en hebben de bewoners heerlijk met ons 
meegezongen. 
 
22 december 2017 
Wij hebben het jaar weer afgesloten met een halve repetitie en een kerstborrel voor de leden. Deze 
morgen hebben wij officieel afscheid genomen van onze oude penningmeester George Koers. Hij 
heeft altijd met zorg deze dienst vervuld, heel hartelijk dank hiervoor. Wij willen ook de beheerders 
van wijkcentrum Stervoorde heel hartelijk danken voor de goede samenwerking van dit jaar. Tevens 
kon ik mede delen dat onze inval-trompettist Martin Marks heeft besloten om met ingang van 
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1 januari 2018 lid te worden van onze band. Wij wensen Martin van harte welkom. Natuurlijk gingen 
de leden naar huis met een kerstgratificatie als dank voor hun inzet in het jaar 2017. 
 

          
 

          
 

Er komen tussen de 20 en 40 bezoekers naar de maandelijkse Meet & Greet avonden. 
 
Marjan van Delft – Kouwer,  
 “The Swinging Oldtimers” 
 

Wijkcentrum Muziekbuurt 

 

 

 

 

 

Algemeen 
Het Wijkcentrum Muziekbuurt is gevestigd in de Brede School aan de Admiraal Helfrichsingel. De 
ingang voor het Wijkcentrum is Schalmeistraat 15. 
Om goede afspraken te maken over het gebruik van de Brede School en om e.e.a. goed te laten 
verlopen zijn er het afgelopen jaar vele vergaderingen geweest met o.a. het bestuur van de V.B.S., 
het bestuur van de Brede School en de Gemeente Rijswijk 
 
De werkgroep Sociaal Cultureel wordt geleid door: 
Voorzitter: Theo van Leeuwen 
Beheer: Ton Hendriks 
Helaas is in het najaar van 2017 onze Secretaris Ruud Schippers na een slopende ziekte overleden. 
Vanaf eind 2017 hebben wij kunnen verwelkomen als penningmeester en secretaris: Peter Mark. 
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De werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt vergadert 10 maal per jaar op de 2e maandag van de 
maand met de leiding van de verschillende activiteiten. 
 

 
 
De activiteiten 
Op zondagmiddag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag met live muziek waar 
onder het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer kunnen.  
Om dit mogelijk te maken zijn een aantal vrijwilligers al vanaf plusminus 10 uur op zondagmorgen 
bezig om alles in gereedheid te brengen. 
Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door muziekgroepen die in het wijkcentrum oefenen. 
Deze muziekgroepen bestaan totaal uit 14 personen. 
Deze middagen voorzien in een grote behoefte vooral voor de oudere wijkbewoners vanaf plusminus 
40 jaar. 
Het blijkt dat deze middagen ervoor zorgen dat veel mensen uit hun isolement gehaald worden.  
Gemiddeld hebben wij op deze middagen ongeveer 60 bezoekers. 
Wij horen regelmatig dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben. 
 
Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van een ruimte in de Brede 
School. 
Deze club bestaat op dit moment uit 6 oudere dames die leuke dingen maken. 
Het sociale aspect en de gezellige gesprekken zijn bij de hobbyclub van groot belang. 
De club wordt geleid door Betty Teunissen. 
 
Op dinsdag middag was in 2017 dansles onder leiding van Herman en Annika Bloemsaat. 
Een grote groep mensen leerde hier de fijne kneepjes van het stijldansen. 
Helaas is deze les per begin 2018 gestopt wegens gezondheidsredenen. 
Gelukkig hebben wij per begin 2018 Ruud en Grada Ettinger bereid gevonden om deze club voort te 
zetten zodat de leden van deze club hun dansles kunnen blijven volgen. 
De dansclub bestaat op dit moment uit 16 leden. 
 
Op woensdag avond wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door de jokerclub “Jolly Jokers” 
en klaverjasclub “3 Kaart Stuk”. 
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden georganiseerd door Betty Teunissen. 
Zij wordt hierbij geholpen door Frans Batelaan. 
Ook hier zijn het sociale aspect en de gezelligheid het belangrijkste. 
Er worden ook nog extra dingen gedaan, zoals een presentje met Pasen, een eindcompetitie aan het 
einde van het seizoen en met Kerst een gezellige avond met lekker eten. 
Deze club heeft in 2017 een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en bestaat op dit moment uit 
18 leden. 



 
VBS Jaarverslag 2017 42/52 Onno Boks & Ineke van Vliet 

 

Op donderdag middag wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door schilderclub “de 
Waldhoorn”. 
Deze club bestaat uit 12 personen. 
Onder deskundige begeleiding van Ans Goudkuil en Mary Holstein kan men hier zijn artistieke ei kwijt 
met verf en penseel op linnen. 
Regelmatig wordt door deze club gezellige dingen georganiseerd en een paar keer per jaar een 
expositie. 
 
Elke laatste zaterdagavond van de maand is er Bingo. 
De zaal gaat open om 19.00 uur en de bingo begint om 20.00 uur. 
Gemiddeld zijn er op deze avonden 26 deelnemers. 
Betty Theunissen 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 deze avonden wordt Betty geholpen door Ria Meere en Joke Muller. 
 

Tai Chi Moy 
 

  
     
Tai Chi heeft weer een goed en ontspannen jaar gehad. In september, toen de nieuwe cursus startte, 
kregen we een aantal aanmeldingen van nieuwe leden via het VBS activiteitenboekje. Ook het 
strandwalfestival, waar we ook dit jaar de gebruikelijke  demo een workshop verzorgden, heeft voor 
nieuwe leden gezorgd. Door de nieuwe aanwas en doordat een aantal mensen om verschillende 
redenen gedurende het jaar zijn afgehaakt blijven we op een stabiel aantal leden van rond de 25: een 
vaste en door doorstroming groeiende club gevorderden op de donderdagavond en een steeds 
aangevulde club beginners op de vrijdagmiddag. Helaas is een aantal leden door 
gezondheidsproblemen al een tijdje minder actief; we hopen hen snel weer in de les te zien. 
Behalve de feestdagen gaan we het hele jaar door; ook tijdens de schoolvakanties. De opkomst is dan 
wel wat lager, maar de mensen die komen waarderen de continuïteit. Jammer is wel dat de weinig 
coöperatieve houding van de andere gebruikers binnen onze locatie, de brede school 
Muziekbuurt,  ons steeds meer beperkingen geeft. 
 
Wij instructeurs zijn dit jaar naar een  3daagse workshop geweest om onze kennis en kunde op peil 
te houden. En natuurlijk hebben we weer ons gezellige jaarlijkse etentje gehad. 
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Schilderclub ‘Waldhoorn’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
Schilderclub waldhoorn  heeft weer een heel 
gezellig jaar met elkaar gehad  het clubje 
bestaat inmiddels 15 jaar en de meeste zijn al 
zo lang lid en ieder werkt op zijn eigen 
tempo  we willen in maart weer een open dag 
houden  kan iedereen komen kijken wat we in 
2017 hebben gepresteerd ik hoop dat er 
mensen komen kijken de club is onder leiding 
van Ans en Mary en wij willen nog jaren 
doorgaan op de Brede School Melodie. 
 

 

Lijndansen ‘Magic Boots’ 
Bewegen is gezond en met de juiste muziek wordt dat nog leuk ook. Daarom komen de leden van 
“Magic Boots” elke vrijdagavond bij elkaar om op de maten van Country muziek te dansen.  
Deze leden zijn veelal ouderen die van praten, gezelligheid, countrymuziek en lijndansen houden, 
maar er komen soms ook kinderen mee, die willen weten wat lijndansen is.  
De deelnemers kennen elkaar vaak al zo lang als er lijndansen op deze avond wordt gegeven. 
Gezelligheid staat voorop en ieder die kan bewegen, doet dat ook zo veel mogelijk. 
Natuurlijk houden we ook een korte pauze om aan de tafeltjes wat bij te praten met een drankje en 
een hapje. 
 
Aan het eind van het seizoen is er steevast een gezellige afscheidsavond, waarbij we iets vroeger 
beginnen en wat uitgebreidere hapjes en lekkernijen verstrekken.  
 
Eind mei stopt het zomerseizoen i.v.m. het mooie weer, het tuinhuisje, de caravan etc. 
 
In 2017 had het lijndansen 10 deelnemers, voor 2018 worden dit 8 deelnemers. 
 

Concertcitherles  
De concertcither is een zeldzaam instrument en ik ben heel blij, dat er enkele mensen zijn, die zich 
verder willen ontwikkelen in het bespelen ervan. Het is een snaarinstrument met een zachte en 
warme klank, dat in een huiskamer het best tot zijn recht komt en waarmee je beslist geen ruzie 
krijgt met de buren wegens geluidoverlast.  
 
Elke les begint met een kopje koffie, of thee om alles klaar te zetten en om bij te praten. De muziek 
die we spelen gaat van klassiek tot romantisch, of ritmisch en blijft niet beperkt tot de volksmuziek 
uit de Alpenlanden.  
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Er komen ook wereldmelodieën langs en meestal spelen we twee- tot vierstemmige muziek. De 
klanken van onze muziek zijn rustgevend en dat is in deze hectische wereld een welkome afleiding.  
Onze groep heet ‘Quodlibet’ hetgeen betekent: Voor elk wat wils. 
Op enkele vakantiedagen na komen we tot eind juni bij elkaar om nieuwe technieken te leren en het 
samenspelen te bevorderen.  
 

   
 
Quodlibet (voor elk wat wils) is de naam van onze groep concertcither spelers. 
In 2017 hebben we veel geleerd en hebben we ons zelfs gewaagd aan de “Second Waltz”, de 
“Liebestraum”, Melodische Stücke van Diabelli” en zelfs “Petite Fleur”.    
 
Het liefst spelen we vierstemmige muziek, maar omdat die niet altijd voorhanden is, spelen we op 
zijn minst tweestemmig en is het een genot om te horen hoe we steeds verder komen.  
 
Door omstandigheden zijn we de maand april niet bij elkaar gekomen, maar daar staat tegenover, 
dat we altijd tot eind juni doorgaan. De laatste zaterdag van het seizoen spelen we dan onze 
favorieten in een klein concertje om te benadrukken, dat het niet alleen maar studeren is. 
 

In 2017 had het concertcither 4 deelnemers. 
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4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2019 
 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische uitgaafprijs. De waardering van de activa en 
passiva gebeurt, voor zover niet anders vermeld, tegen de nominale waarde. 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 
 

BALANS VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE PER 31 DECEMBER 2017 

     

ACTIVA     2016 2017 

                             €                           € 

Inventaris   8.576 4.932 

Waarborgsom  105 105 

Liquide middelen  83.917 77.487 

     

Totaal   92.597 82.525 

     

     

PASSIVA     2016 2017 

                              €                          € 

Vermogen   28.677 22.469 

Onverdeeld resultaat  -6.208 -612 

     

Egalisatierekening  25.660 25.660 

Bestemmingsreserve Reorganisatie 23.934 23.934 

Kortlopende schulden  20.534 11.074 

     

   92.597 82.525 
 
 
Het bestuur: 
 
Ineke van Vliet, voorzitter 
Onno Boks, algemeen bestuurslid 
Robert Flinterman, algemeen bestuurslid 
 
20 maart 2018 
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TOELICHTING OP DE BALANS     

     

Inventaris     

 Aanschafwaarde Afschrijving Afschrijving Boekwaarde 

  2017 cumulatief  

 € € € € 

     

Computers 3.993 1.331 1.730 2.263 

Kast Stervoorde 11.565 2.313 8.896 2.669 

 15.558 3.644 10.626 4.932 

     

Liquide middelen     

Kasgeld   5.459  
Bank   72.028  

   77.487  

     

Vermogen   22.469  
Het vermogen is ten opzichte van vorige jaar afgenomen met het   

onverdeeld resultaat 2016 (€ 6.208).    

     

Egalisatierekening en Bestemmingsreserve Reorganisatie 49.594  
Deze posten (€ 25.660 + € 23.923) zijn in het verslagjaar onveranderd gebleven.  

     

Kortlopende schulden   11.074  
De afname ten opzichte van 2016 wordt op hoofdlijnen verklaard doordat in 2017  
meer facturen reeds in het jaar zijn betaald.    

     

Onverdeeld resultaat   -612  
Dit bedrag is het nadelig resultaat over 2016 zoals ook verantwoord   

in de Staat van baten en lasten.     

In 2017 kan dit bedrag, na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering, 

in mindering worden gebracht op het Vermogen.    

     

De Statuten bevatten geen nadere bepalingen over de bestemming van het resultaat.  
Om die reden bevat de jaarrekening geen nadere onderverdeling van het resultaat naar  
Bewonersorganisaties of Werkgroepen Sociaal Cultureel.   

     

De VBS is statutair de financieel eindverantwoordelijke voor het resultaat. Een resultaat dat  

voortvloeit uit de som van alle activiteiten. Activiteiten die onderling nauw verweven zijn, wat 

ook helder tot uitdrukking komt in de Staat van baten en lasten.    

     

Het jaar sluiten we af met een nadelig saldo van € 612.   

Bij de toelichting op de Staat van baten lasten wordt dit nader uiteengezet naar zijn  oorzaken. 
 
  



 
VBS Jaarverslag 2017 47/52 Onno Boks & Ineke van Vliet 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017   

     

    Realisatie Realisatie Begroot 

    2016 2017 2017 

BATEN € € € 

          

Subsidies 46.116 46.651 44.386 

Extra subsidies 4.000 4.498 1.650 

Sponsors 300 0 0 

Activiteiten 37.554 34.112 41.700 

Omzet bar 16.288 19.444 16.500 

          

Rente 822 57 0 

          

Totaal baten 105.080 104.762 104.236 

          

LASTEN       

          

Activiteiten 13.209 19.485 44.100 

Huren 23.950 24.050 25.600 

Kostprijs bar 15.775 14.555 13.500 

Betalingsverschillen 3.000 1.583 0 

ALV   15.633 8.362 910 

Overhead:       

  Afschrijvingen 7.181 3.644 500 

  Vrijwilligers 14.151 10.142 4.430 

  Drukkosten wijkkrant 3.492 5.496 7.400 

  Bezorging wijkkrant 1.326 1.008 1.835 

  Publiciteit VBS  4.346 5.209 1.000 

  Kantoor 1.344 2.826 960 

  Bestuur 1.565 1.707 1.050 

  Bank 804 880 170 

  Telefoon/Internet 2.966 2.178 1.490 

  Overige posten 2.545 4.249 1.291 

          

Totaal lasten 111.287 105.374 104.236 

          

RESULTAAT -6.208 -612 0 

          

NADEEL TEN OPZICHTE VAN BEGROOT   -612 

 
 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017         
          

  TOTAAL VBS De Strijp Muziekbuurt Steenvoorde Steenvoorde SC SC 

          Noord Zuid Muziekbuurt Stervoorde 

BATEN  € € € € € € € € 

                  
Subsidies  46.651 4.167 4.300 4.981 4.651 7.559 4.483 16.510 
Extra subsidies  4.498   950     2.948   600 
Sponsors  0               
Activiteiten  34.112      405   3.842 29.865 
Omzet bar  19.444          19.444   
Rente  57 57             

  104.762 4.224 5.250 4.981 5.056 10.507 27.769 46.975 
Totaal baten                  

                  
LASTEN                  

                
Activiteiten  19.485  2.906 1.063 3.675 4.214 73 7.553 
Huren  24.050 20.298         2.555 1.197 
Kostprijs bar  14.555         14.555   
Betalingsverschillen  1.583        833 -285 1.036 
ALV  8.362 8.362             
Overhead: Afschrijvingen 3.644 3.644             

 Vrijwilligers 10.142 2.935 32   177 809 2.344 3.845 

 Drukkosten wijkkrant 5.496  1.725 1.077 628 2.066     

 Publiciteit VBS  5.209 5.209           

 Bezorging wijkkrant 1.008   240 123 148 498     

 Kantoor 2.826 1.878       -40   988 

 Bestuur 1.707 684 427   252 269   76 

 Bank 880 145 76   71 64 79 444 

 Telefoon/Internet 2.178 1.582 163   35 240   158 

 Overige posten 4.249 449 2     292 2.943 563 

                  
Totaal lasten  105.373 45.800 5.570 2.262 4.986 9.245 22.265 15.246 

                  
RESULTAAT  -612 -40.962 -320 2.719 70 1.262 5.504 31.115 



Vergelijking uitkomst  met begroting 

Ook voor 2017 geldt dat de uitkomsten zich lastig laten vergelijken met de begroting 2017. In totalen 

blijkt het redelijk correct maar de onderverdeling naar de diverse posten kunnen we helaas niet 

verklaren daar we niet beschikken over de uitgangspunten die de opstellers in 2015 hebben gebruikt. 

 

Uitkomst 2017 

De totale baten bedroegen € 104.762 waarvan € 46.651 subsidie van de gemeente Rijswijk. Met deze 

subsidie hebben we 67% van de huren, de Algemene ledenvergadering en de Overhead : totaal 

€ 69.751 kunnen betalen. Het restant van deze kosten is overwegend opgebracht door de 

contributies en deelnemersbijdragen van de werkgroepen bij de Muziekbuurt en Stervoorde. 

 

Wij (het bestuur) benadrukken dat met name de baten Sociaal Cultureel tot stand zijn gekomen op 

basis van door de werkgroepen aangeleverde overzichten. Daarbij merken we op, dat wij van 4 

clubjes van Sociaal Cultureel Muziekbuurt helaas onvoldoende informatie hebben verkregen. 

 

Voorts hebben zich in 2017 een aantal kasverschillen voorgedaan. De grootste daarvan (€ 832) bleek 

betrekking te hebben op kasgeld van een werkgroep ultimo 2016 dat achteraf toch niet bleek te 

bestaan. Mede tegen deze achtergrond heeft het bestuur gedurende het jaar regelmatig de 

werkgroepen geadviseerd hun kasgeld te inventariseren. Omdat we ook op balansdatum niet van 

ieder kasinventarisaties hebben mogen ontvangen kan niet uitgesloten worden dat dit verschijnsel 

zich herhaalt in 2018. 
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BEGROTING 2019     

      

    Realisatie Realisatie Begroot Begroot 

    2016 2017 2018 2019 

BATEN € € € € 

            

Subsidies 46.116 46.651 46.000 46.000 

Extra subsidies 4.000 4.498 0 0 

Sponsors 300 0 0 0 

Club activiteiten 37.554 34.112 38.900 35.000 

Omzet bar 16.288 19.444 17.700 18.000 

            

Rente 822 57 600 600 

            

Totaal baten 105.080 104.762 103.200 99.600 

            

LASTEN         

            

Activiteiten 13.209 19.485 31.900 20.000 

Huren 23.950 24.050 24.000 24.000 

Kostprijs bar 15.775 14.555 12.400 13.500 

Betalingsverschillen 3.000 1.583 0 0 

ALV   15.633 8.362 10.000 10.000 

Overhead:         

  Afschrijvingen 7.181 3.644 3.600 3.600 

  Vrijwilligers 14.151 10.142 10.000 10.000 

  Drukkosten wijkkrant 3.492 5.496 3.600 5.500 

  Bezorging wijkkrant 1.326 1.008 1.400 1.200 

  Publiciteit VBS  4.346 5.209 4.500 5.000 

  Kantoor 1.344 2.826 1.500 3.000 

  Bestuur 1.565 1.707 1.400 1.600 

  Bank 804 880 1.200 1.000 

  Telefoon/Internet 2.966 2.178 1.600 2.200 

  Overige posten 2.545 4.249 1.100 4.000 

            

Totaal lasten 111.287 105.374 108.200 104.600 

            

RESULTAAT -6.208 -612 -5.000 -5.000 
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5. Verklaring kascontrolecommissie 
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6. VBS werkplan 2019 
 
(Algemene Leden Vergadering 24 april 2018) 
 
SAMENWERKEN, 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. 
 
Bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een 
koepelorganisatie, zoals de VBS, is niet meer de aangewezen organisatiestructuur om hier op een 
goede manier invulling aan te geven. Hiervoor zou een nieuwe organisatievorm gevonden moeten 
worden. De VBS stelt voor om de werkgroepen los te koppelen en heeft sinds 2016 de wens om een 
netwerkorganisatie te worden.  
De VBS wil zich 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 instandhouden en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het 
bevorderen van de sociale samenhang in onze buurten en wijken. Ze zijn actief om de sfeer en het 
onderlinge contact te vergroten en organiseren leuke activiteiten in de buurt.   
 
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. 

 


