
 
 
Verslag van de Algemeen Bestuurs vergadering op 21 september 2010 
 

1. Opening 
Ineke opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
- Jan Vleghert en Jeanne v.d.Vlis van de discussiegroep hebben zich afgemeld. 
- Ontwerpbeschikking subsidie 2011 is binnen gekomen. De subsidie is voor de VBS 
voorlopig vastgesteld op € 40.614,00. 
De extra aanvraag van de Muziekbuurt van € 3067, - is niet gehonoreerd daar dit bedrag 
aangevraagd werd voor het project “Mensen maken samen de Muziekbuurt”. Dit project is 
nog niet van start gegaan; dus kunnen er ook geen kosten gemaakt worden. 
- Info-boekje toevoegen aan agenda als no.4 a 
 

3. Verslag 15 maart 2010. 
N.a.v. punt 4. Jose geeft aan dat het pilot project nog niet gestart is en dat dit niet door dhr. 
Bruinink gedaan wordt, maar door Welzijn Rijswijk. 
Verder worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de notulist. 
 

4. Vragen in het kader van de voorgenomen statutenwijziging. 
Het db heeft de statuten bekeken en vonden deze niet meer actueel. 
Het voorstel tot verandering of aanvulling ligt nu voor u. 
Het gaat om de aanpassingen van 3 september 2010. 
Art.  2: Het werkgebied wordt gedefinieerd met buurten zoals ook  de gemeente dat doet. 
Hoekpolder en Wilhelminapark staan erbij. 
Hoekpolder hoort formeel bij ons maar feitelijk niet, ze krijgt een eigen subsidie. 
Wilhelminapark heeft geen inwoners. 
Art.  3: Nieuwe doelstelling : 
De VBS wil samen met de bewoners van het werkgebied de leefbaarheid van de buurt 
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. 
Art.  4 :Werknemer komt te vervallen, de VBS had vroeger een opbouwwerker in dienst. Die 
is komen te vervallen. We krijgen nu ondersteuning van de opbouwwerkers van Welzijn 
Rijswijk  
Art.  5: Lid 1 de leeftijd van 16 jaar is er uit. 
Toevoeging: ereleden en leden van verdienste. De notaris moet hier naar kijken. 
Art.  6: Het platform was een experiment. De vergadering staat stilbij de afgelopen periode 
met het platform. 2 oktober 2009 was de laatste vergadering. Besluit; art 6 zoals nu 
handhaven dus opheffing platform.  
Art.  7: akkoord 
Art.  8: sub 7 weg 
Art.  9 : sub 3 akkoord 
Art . 10: akkoord 
Art . 11: 4 x vergaderen i.p.v. 10 keer. T.w. maart- mei- september- november. 
Art.  12: lid 4 blijft gehandhaafd. De vergadering is verder akkoord. 

4a. Info-boekje 
       Er is een nieuw info-boekje in wording. Er liggen er een paar ter inzage. De volledige tekst  

staat op de web-site. Als ze klaar zijn dan worden ze in alle brievenbussen in ons 



 
 
werkgebied gestopt. Een ieder wordt verzocht om zo snel mogelijk evt. aanpassingen 
/aanvullingen door te geven aan het bestuur. 

 
5. Haalbaarheidsonderzoek werkgroep tafeltennis. 

Wij zijn voornemens om een werkgroep tafeltennis op te richten en hebben daar hulp bij 
nodig. 
Woensdagmiddag voor de jeugd en vrijdagavond voor volwassenen. Bij de jeugd zoeken we 
nog een begeleider die tevens les kan geven. 
 

6. Koninginnedag en activiteitencommissie. 
Om de VBS meer naar buiten te laten treden, zijn we van plan om op 30 april 2011 flink uit te 
pakken. De gedachten gaan uit naar een opening met een “Oranje Dansavond” op 29 april. 
Op 30 april zal er een vernieuwend en verfrissend programma voor alle leeftijden worden 
opgesteld. Denk hierbij aan: 
 -    Kinderplein met activiteiten. 
 -    Tentoonstelling “Wat mensen handen kunnen maken” 
 -    Jongerenplein, waarin opgenomen een meiden/tienerhoek. 
 -    Demonstraties  
Bij de verwezenlijking hiervan zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Daarom de vraag of de 
werkgroepen mee willen denken en mensen bereid zijn om mee te werken om dit feest tot 
een succes te maken. 
De hulp van Welzijn Rijswijk is tevens nodig. We hebben dan ook aan dhr. Krouwel een brief 
geschreven en onze plannen uiteengezet . Wij wachten nu op groen licht van hem en 
zouden dan kunnen starten. Dit in samenwerking met de werkgroepen. 
 

7. W.t.t.k. 
Tonny Bekink: als er veranderingen aangebracht moeten worden op de web-site deze 
doorgeven aan Tonny. Zij zorgt ervoor dat het veranderd wordt. E-mail adres: 
tonnyenaad@casema.nl. 
 
Cees van Delft: geeft de data van de dansmiddagen door t.w. 17 okt.-21 nov. 
19 december is er een (besloten) kerstborrel met muziek van Rocking Four. 
Het Strandwalfestival was een groot succes.  Voor de VBS waren er 2 kramen beschikbaar. 
De belangstelling voor de VBS was groot. 
 
Els Schröer: Op verzoek van de ouderen in de wijk zal er een paar maal per jaar in de 
middaguren een Bingo georganiseerd worden. Men gaf aan hier behoefte aan te hebben, 
omdat de meeste ouderen ’s avonds niet meer over straat durven. De Bingo op de 
vrijdagavond gaat gewoon door. 
 
Datum volgende vergadering maandag 15 november 2010 in Stervoorde om 19.30 uur. 
 

8. Rondvraag 
Er waren geen zaken voor de rondvraag. 
 

9. Sluiting 
       Ineke dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering met een wel thuis af. 
 
De secretaris 
Els Schröer 


