
Verslag van de 34ste Aigemene Vergadering van Leden (AVL) van de
 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS)
 

op 23 april 2009 in Wijkcentrum Stervoorde
 

Bestuursleden: de heer L. van Wieringen, voorzitter 
de heer B. Disser, secretaris (notulen) 
mevrouw C. Burgwal, penningmeester 
mevrouw W. Fortuin, coOrdinator 

Afwezig met kennisgeving (ziek) de heer J. Timmer, inkomend penningmeester. 

1. Opening
 
De voorzitter opent de vergadering en is verrast door de grote opkomst.
 

2. Mededelingen voorzitter
 
Er zijn geen mededelingen.
 

3. Vaststelling agenda 
a. het werkplan 2010 moet zijn 2009;. 
b. agenda wordt uitgebreid met de beleidsnota 2009; 
c. door de afwezigheid van de heer Timmer stelt de heer Nijenhuis voor om namens het platform 

Sociaal Cultureel en tijdens de stemming in deze vergadering de heer Timmer hierbij te 
betrekken; 

4. Ingekomen stukken
 
De burgemeester heeft schriftelijk de VBS bedankt voor de felicitatie van de VBS voor de aanwjjzing
 
van de gemeente Rijswijk als beste gemeente.
 

5. Verslag vorige vergadering AVL 2008
 
Het verslag wordt akkoord bevonden.
 
De voorzitter zegt toe het AVL-verslag zeer tijdig voor de AVL-vergadering 2010 te verstrekken
 
inclusief het resultaat van de stemuitslag van het Platform CS betreffende de heer J. Timmer.
 

6. Jaarverslag 2008
 
Het jaarverslag wordt akkoord bevonden.
 
Mevrouw Thoral merkt op dat aileen de Werkgroep Schilderen in haar jaarverslag melding maakt van
 
het reisje in september 2008.
 

6.1. Financieel verslag
 
Verslag kascommissie.
 
De kascommissie heeft het financiele verslag van de penningmeester akkoord bevonden en stelt voor
 
de penningmeester decharge te verlenen.
 
De voorzitter deelt mede namens het bestuur mee zeer ingenomen te zijn met de werkzaamheden als
 
penningmeester van mevrouw Burgwal.
 

7. Benoeming stemcommissie
 
De heren Nijhuis en Van der Wal worden benoemd om de verkiezing van de bestuursleden te
 
begeleiden.
 
De voorzitter deelt mee de heer Timmer capabel te achten als inkomend penningmeester en mede
 
door de toezegging van de huidige penningmeester van de VBS, mevrouw Burgwal, om de heer
 
Timmer tot eind 2009 in te werken, zal de vervanging soepel verlopen.
 
Mevrouw E. SchrOer, al enige tijd aspirant inkomend secretaris, stelt zich als zodanig aan de
 
aanwezigen voor. Zij heeft zich bereid verklaard de heer Disser als secretaris van de VBS op te
 
volgen.
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8. Werkgroep Muziekbuurt
 
De voorzitter deelt mee dat de afscheidingsprocedure met deze werkgroep gestaag vordert.
 
De VBS heeft gevolg gegeven aan het verzoek van de gemeente Rijswijk om in overleg met
 
Welzijn Rijswijk de afscheidingsprocedure in 2009 af te ronden en mee te werken het beleid dat ertoe
 
moet leiden de samenlevingsopbouw in de Muziekbuurt te optimaliseren zoals de gemeente Rijswijk
 
voorstaat. De gemeente is voornemens Welzijn Rijswijk daartoe een opdracht te verlenen.
 
De VBS heeft met de Muziekbuurt reeds een aantal gesprekken gevoerd en gaat binnenkort met
 
Welzijn Rijswijk - de heer Krouwel - nader overleg plegen.
 
De heer Krouwel is bereid gevonden ons van zijn vorderingen in het proces deelgenoot te maken.
 
Tot nu toe is de situatie Muziekbuurt voor de VBS nog niet overzichtelijk te noemen.
 

De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om te voldoen aan de noodzaak van uitbreiding van 
het bestuur, omdat de huidige bestuursleden te veel werk moeten verrichten.Ook ziet hij graag dat in 
de platforms Sociaal Cultureel (SC) en Bewonersorganisatie (BO) een vertegenwoordiger in het 
bestuur van de VBS wordt gerealiseerd 
De Bewonersorganisatie Noord, BSN is het met de voorzitter eens. 

De stemcommissie deelt mede dat de hUidige bestuursleden zijn herkozen en dat mevrouw 
E. SchrOer en de heer J. Timmer eveneens zijn verkozen als lid van het bestuur. De stemcommissie
 
zal in 2010 wederom bestaan uit de heren Nijhuis en Van der Wal.
 

9. Vaststelling begroting 2010
 
De zaalhuur die Welzijn Rijswijk claimt kan niet door de VBS worden opgebracht en daarom heeft
 
Welzijn Rijswijk besloten genoegen te nemen met het bed rag dat de gemeente Rijswijk jaarlijks
 
toekent aan subsidie.
 

10. Werkplan
 
De samenwerking met Welzijn Rijswijk wordt ge"inventariseerd. De manier waarop, zal met aile
 
belanghebbenden binnen de VBS worden overlegd. Ook de werkwijze van de bewonersorganisaties
 
zal intensiever worden begeleid.
 
Met de Politie en de bedrijven in Rijswijk West zal een samenwerkingsverband worden besproken.
 
De statuten behoeven geen wezenlijke verandering en blijven dus in de huidige staat onveranderd.
 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde-Zuid moet dit jaar nog worden gerealiseerd.
 

Mevrouw Fortuin treedt terug a(s vertegenwoordiger van het Platform SC in het bestuur, maar blijft als
 
coordinator lid van het bestuur.
 
De PR-functie in het bestuur is vacant en zolang deze functie niet wordt ingevuld, zal de voorzitter de
 
PR verzorgen.
 

De ontwikkeling van het nieuwe logo van de VBS heeft zijn beslag gekregen.
 

De media worden ingeschakeld om nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor allerlei taken binnen de
 
vas. 

De naamsbekendheid van de VBS zal eveneens geoptimaliseerd worden via haar eigen website en 
de media en hiertoe is de webmaster reeds door de voorzitter benaderd. 

De werkgroepen SC zullen zich moeten beraden over nieuwe activiteiten binnen hun werkgroep. 
Tevens moeten inloopavonden voor de wijkbewoners worden georganiseerd. Aankondiging hiervan in 
de media. 

Het voornemen van het bestuur om het VBS-infoboekje in meerdere talen uit te brengen, wordt door 
de aanwezigen niet gewaardeerd en wordt derhalve afgewezen. 

De website van de VBS wordt gelinkt naar de website van de gemeente Rijswijk. 

Welzijn Rijswijk moet de integratie van medelanders (Marokkanen, Turken, Surinamers etc.) 
stimuleren en de VBS is bereid hier aandacht aan de besteden. 
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Er is met een 15-tal Marokkanen onlangs een bijeenkomst geweest, maar tot een vervolg hierop is 
nog niet besloten. In de ontvangsthal van Stervoorde worden regelmatig medelanders gesigna1eerd. 

De opgeheven Bewonersorganisatie van Steenvoorde-Zuid wordt van de website verwijderd en er 
worden pogingen ondernomen om een nieuwe BO voor Steenvoorde-Zuid te realiseren. 

De Hoekpolder blijft zelfstandig. 

De subsidie voor de BO Zuid is geparkeerd voor het geval dat de gemeente door de niet meer 
bestaande BO deze subsidie terug wit hebben. 

11. Benoeming leden kascommissie
 
De heren Nijhuis en Bunk zijn herkiesbaar en gaan hiermee akkoord. De heer Haak stelt zich als
 
derde lid beschikbaar.
 
De vergadering gaat hiermee akkoord.
 

12. Rondvraag
 
De leden van de VBS krijgen inzicht in de resultaten van de gesprekken die het bestuur van de VBS
 
heeft en nog zal hebben met Welzijn Rijswijk.
 

13. Sluiting.
 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Burgwal en de heer Disser hun functie resp. penningmeester en
 
secretaris beschikbaar stellen.
 
De heer Timmer is bereid gevonden om mevrouw Burgwal op te volgen en deze laatste heeft
 
toegezegd de heer Timmer tot eind 2009 in te werken en te begeleiden.
 
Mevrouw E. Schroer voigt de heer Disser op als secretaris.
 
De heer Disser en de voorzitter zullen zich tot eind 2009 inzetten om de Muziekbuurt te voorzien van
 
een adequate bewonersvereniging, zowel BO als SC.
 
De voorzitter dankt mevrouw Burgwal en de heer Disser voor hun jarenlange inzet voor de VBS,
 
vergezeld van een bloemstuk neemt hij symbolisch afscheid van hen.
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze bijeenkomst en nodigt de aanwezigen uit voor 
een gezellige nazit. 


