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Verslag van de Algemene Bestuursvergadering op 15 november 2010.       

Aanwezigen: zie presentielijst, als bijlage. 

1. Opening: Ineke opent de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen welkom. En in het 
bijzonder: Wil Fortuin.   
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om zo nauwkeurig mogelijk hun gegevens op de 
presentielijst in te vullen, zodat ook iedereen de juiste terugkoppeling aan informatie krijgt.  
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel. 

2. Ontvangen en verzonden stukken: Els laat weten afmeldingen voor deze 
vergadering te hebben ontvangen van de leden: Elly van der Meer, Nel Breedijk en Annie van 
Luijk. Van de gemeente is bericht ontvangen dat onze subsidie over 2009, conform onze 
toewijzing, is vastgesteld. Ons batig saldo van € 7.241  mag slechts, onder voorwaarden,  
worden gebruikt  voor 2010 en 2011. Die voorwaarden zijn dat we het alleen mogen 
aanwenden voor het stimuleren van de bewonersparticipatie. Gebruiken wij het daarvoor 
niet, dan dient dit bedrag per eind 2011 terug te gaan naar de gemeente. Verzonden 
stukken: geen.   

3. Verslag van de vergadering met het Algemeen Bestuur op 21 
september:     Bij de behandeling van pagina 1 merkt Ineke op dat de Statuten van onze 
vereniging in een veel moderner jasje zullen worden gestoken. Notaris Voskamp helpt ons 
daarbij en komt met een nieuw voorstel, dat is gebaseerd op de bespreking in het AB van 21 
september jl. en de huidige situatie.  Dit voorstel wordt op onze volgende vergadering aan u 
allen voorgelegd en, na goedkeuring, tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar 
van 2011 ter aanname aangeboden. De notaris gaat uit van de nieuwste versie zoals die voor 
verenigingen geldt en, waar mogelijk, in begrijpelijke taal. Het verslag wordt door de 
aanwezigen ongewijzigd goedgekeurd. Onder dankzegging aan de secretaris. 

4. Informatieboekje:    Op dit moment ligt de voorgestelde tekst bij het reclamebureau dat 
zich buigt over de lay-out en aanmaak. Er is enige vertraging opgetreden doordat sommige 
van de aangeleverde foto’s een onvoldoende resolutie hebben om te voldoen aan de eisen 
die voor het maken van hoogwaardig drukwerk gelden. Het streven is er nog steeds op 
gericht om dit boekje voor het einde van dit jaar te kunnen introduceren. Maar onze 
kwaliteitseisen gaan boven die van een snelle levering. 

5. Wie zijn lid van het Algemeen Bestuur?:  Deze vraag dringt zich op door de 
voorgenomen statutenwijziging. Ineke stelt aan de orde om vanuit elke werkgroep één 
persoon af te vaardigen naar het AB. Een voorstel dat door de notaris eveneens wordt 
aanbevolen. Het DB vindt dat elke werkgroep moet kunnen meebeslissen. Dat houdt in: 
clusters uit elkaar trekken.  Elke werkgroep met een bestuur levert één lid voor de AB-
vergaderingen en wijst, in geval van verhindering van dat lid, een vaste plaatsvervanger aan. 
Ineke vraagt om reacties op dit voorstel. Momenteel kent de groep “Sociaal-cultureel” van 
de Muziekbuurt één werkgroep met elf verschillende activiteitengroepen. Bij het uit elkaar 
trekken daarvan ontstaat er ook getalsmatig meer overeenstemming met de situatie zoals 
deze in Stervoorde is. Ook de bewonersorganisaties leveren elk één lid voor het Algemeen 
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Bestuur.    Ineke vraagt de aanwezigen naar hun mening. Wil Fortuin beantwoordt haar vraag 
met de mededeling dat dit in het verleden ook zó gewerkt heeft, maar dat de 
bewonersorganisaties niet wilden luisteren naar wat de werkgroepen te melden hadden, en 
andersom. Vanuit de Muziekbuurt wordt benadrukt dat deze organisatievorm “meer gekakel 
in het kippenhok gaat opleveren”….  Ineke benadrukt dat de discussie niet gaat over de 
“poppetjes”, maar over de “stoelen”.  Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de 
Algemene Vergadering van Leden. Een optimale communicatie met die achterban moet het 
uiteindelijke resultaat zijn.  Jeanne van der Vlis stelt voor dat degene die de leiding heeft 
binnen een werkgroep de informatie doorgeeft aan de achterban.  Digitaal de notulen sturen 
naar de leden van het AB betekent dat deze voortaan óók digitaal kunnen worden 
doorgestuurd.  Wim Nijhuis merkt op dat, gelet op de  geringe interesse van de achterban, 
deze geen recht van spreken heeft in een AVL. Ineke: “ Het is juist ons streven dat het de 
leden wel duidelijk is dat zij deel uitmaken van de VBS. Het zou fijn zijn als zij belangstelling 
tonen om hier te zitten”.    De Vereniging Buurtraad Steenvoorde overkoepelt “ Sociaal-
cultureel Stervoorde”, “Sociaal-cultureel Muziekbuurt” en de bewonersorganisaties 
“Steenvoorde-Noord”, “Steenvoorde-Zuid”, “de Muziekbuurt” en “de Strijp”.  Zij dienen een 
eenheid in verscheidenheid te zijn. Vraag van Wim Nijhuis: “Waarom ga je het “Platform” 
opheffen als je toenadering zoekt tot de leden?”.  Ineke: “Het bij elkaar zijn betekent dat 
iedereen dezelfde boodschap meekrijgt en op zijn/haar beurt verder kan uitdragen”. 

6. Koninginnedag 2011.   Els licht de plannen toe zoals deze er, tot voor kort, lagen. Gelet 
op onze afhankelijkheid van Welzijn Rijswijk hebben wij deze eerst voorgelegd aan Welzijn 
Rijswijk en om hun medewerking verzocht. Welzijn Rijswijk zit momenteel in een financieel 
moeilijke fase. Kan niet voldoende medewerking verlenen. Ook vanuit het Algemeen Bestuur 
is er onvoldoende medewerking waar het gaat om het leveren van vrijwilligers.    Welzijn 
Rijswijk heeft toegezegd op 29 april 2011 de grote zaal aan ons te willen verhuren voor de 
realisatie van ons Koninginnebal. De muziek wordt daarbij verzorgd door de “Swinging 
Oldtimers” en de “Rocking Four”. Er wordt opgemerkt dat in de Strijp een soortgelijke 
activiteit wordt georganiseerd.  Op vragen vanuit de zaal naar het prijskaartje van deze 
activiteit kon nog geen bedrag worden aangegeven. Hangt mede van het bedrag aan subsidie 
af en of wij sponsoren kunnen/willen aantrekken.  Ton Hendriks adviseert om “iemand bij de 
deur” te plaatsen i.v.m. mogelijk “vervelende jeugd” of ander ongewenst bezoek. Theo van 
Leeuwen oppert dat het wellicht voordeliger is om een grote feesttent op het 
Waldhoornplein te plaatsen. Ineke benadrukt dat het organiseren van deze activiteit in  Ster-
voorde er mede op gericht is om aan de VBS een zo groot mogelijke naamsbekendheid te 
geven.  Wil Fortuin vraagt zich af waarom wij aan Welzijn Rijswijk voor de zaal huur moeten 
betalen. Waarom niet de zaal “om niet” ???? Voorts wijst Bert Disser op de mogelijkheid dat 
óók de Muziekbuurt een subsidie voor deze activiteit kan aanvragen.  

7. Huur ruimten in Stervoorde.     Ineke meldt dat er een gesprek geweest is met 
welzijn Rijswijk. (WR). WR verkeert in “zwaar weer”.Gemeente heeft geconstateerd dat WR 
meer geld uitgeeft dan ontvangt. Dus moet WR inkomsten genereren. WR zou de laatste 
jaren niet goed hebben gelet op de inkomsten uit huren. WR en VBS hebben geen 
huurovereenkomst. Na 2005 is er helemaal niets over huurbedragen te vinden. WR heeft een 
prijslijstje met zaalhuren. Tot op heden heeft de VBS een vast bedrag aan huur betaald,dat, 
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volgens WR, in geen verhouding zou staan tot de werkelijke kosten.  Volgens Kees Krouwel 
zou dat € 60.000 per jaar moeten zijn. Dat wordt dan voor ons onbetaalbaar!! Volgens onze 
jaarrekening 2009 hebben wij ruim € 18.000 betaald. Miriam Bryson heeft uitgerekend wat 
wij werkelijk zouden moeten betalen en komt met een voorstel.  Bij dit alles komt nog dat 
Stervoorde gedurende de weekends is gesloten. Als wij de zaal (of zalen) gedurende het 
weekeinde willen huren moeten wij beheerder en vrijwilligers inhuren. De wacht is dus op de 
uitkomst van de gesprekken met Miriam Bryson. Ineke benadrukt  bij dit onderwerp 
nogmaals dat wij elkaar nodig hebben als “ambassadeurs”, om iedereen te laten weten hoe 
leuk het hier is.    Bert Disser voert aan dat, volgens Kees Krouwel, de reële huur tussen de € 
22.000 en € 24.000 zou liggen. Overigens werden er in het verleden alleen mondeling 
afspraken met WR gemaakt…. Theo van Leeuwen is van mening dat WR te veel medewerkers 
in dienst heeft genomen en ook nog eens tegen een hoog inkomen. Daardoor oplopende 
tekorten in hun begroting. En die situatie mag niet zijn terugslag op ons functioneren 
hebben.  Ineke: de gemeente verlangt van WR en van ons dat wij onze afspraken voortaan op 
papier vastleggen.   Verder dienen wij ons te beraden op het functioneren van onze 
organisatie. Kunnen wij activiteiten, die nu zowel door WR als VBS worden georganiseerd, in 
de toekomst samenvoegen?  Kunnen wij onze activiteiten in kleinere zalen (lagere huur) 
uitvoeren? Zijn de deelnemersbedragen nog van deze tijd? Is het kantoor van de VBS te 
groot?  WR mag van de gemeente, in de toekomst, wellicht minder activiteiten organiseren. 
Mogelijk kunnen deze in dat geval “over” naar de VBS. Maar heeft dat voordelen? (Nieuwe 
zalen/ wellicht grotere zalen, betekent ook weer:  meer huur!) Ineke adviseert om de 
“geesten” rijp te maken voor een eventuele verhoging van de bijdragen, (zodat een 
eventueel voorstel daarvan op de agenda van de ALV, de vergadering “probleemloos” 
passeert) door nu reeds met de leden daarover van gedachten te wisselen. Terloops merkt 
de Muziekbuurt op dat hun bijdrage van € 2.500 per jaar, in geen verhouding staat tot wat 
wij in Stervoorde betalen….. Opnieuw komen vanuit de vergadering kritische geluiden over 
de personele bezetting bij WR. Ineke vraagt de vergadering om het aan het bestuur over te 
laten om tot een vergelijk met partijen te komen.  Terloops wordt vanuit de vergadering 
voorgesteld om de leden hun contributie voor een heel jaar tegelijk te laten voldoen. Nu 
komt het voor dat leden gedurende de zomermaanden geruime tijd afwezig zijn (camping 
etc.) en dan ook geen contributie betalen. Jeanne van der Vlis stelt voor om een dergelijk 
bedrag 2x per jaar te incasseren. 

8. Wat verder ter tafel komt:   Cees van Delft meldt de volgende dansmiddag. Op 21 
november voor de 3e keer georganiseerd. Er is een stijgende belangstelling, maar de 
aantallen belangstellenden kunnen flink omhoog. Geef er binnen jullie groepen meer 
bekendheid aan. Om volledig kostendekkend te zijn is het streven gericht op 
bezoekersaantallen van tussen de 100 en 120 personen. (Nu: tegen de 70 personen, qua 
opkomst). Opgemerkt wordt het verschil in bezoekersaantallen tussen dansen in Stervoorde 
en  dansen in de Marimbahal. Maar: op deze laatste locatie wordt geen huur betaald voor de 
zaal, bedraagt de entree slechts € 1,50 en worden de kosten gedekt uit de inkomsten van de 
consumpties. In Stervoorde is de entree al € 7,50 en komen de inkomsten uit consumpties 
ten goede aan WR.  Els Schröer geeft aan dat zij voornemens is 3 à 4 x per jaar een workshop 
te organiseren voor werkende jongvolwassenen. Voor de workshop van 25 november 2010, 
(een cursus sieraden maken) is veel belangstelling.   Ineke deelt mee dat mevrouw Kieviet 
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stopt met de lessen conversatie in de Engelse taal. Reden: gebrek aan belangstellenden, en 
haar hoge leeftijd. Wij betreuren haar besluit, temeer omdat daarmee een educatieve 
activiteit voor de VBS verloren gaat.  Het bestuur zal mevrouw Kieviet op gepaste wijze 
bedanken voor haar inspanningen en haar uitzwaaien.   Voorts deelt Ineke mede dat er op 11 
november een brief is ontvangen van de Voedsel en Warenautoriteit. De inhoud bestaat uit 
de waarschuwing dat in het buurtcentrum Muziekbuurt niet wordt voldaan aan de wettelijke 
voorschriften m.b.t. de aanwezigheid van een geldige Drank- en Horecawet vergunning. Er 
moeten formulieren worden ingevuld; Ineke zal zich hierover ontfermen en in overleg met 
betrokkenen verder afhandelen. Voorts is Ineke aanwezig geweest bij een gemeentelijke 
bespreking over nieuwe wijkindelingen binnen de gemeente.  Voor de nadere invulling vindt 
hierover nog een gesprek met het DB plaats over de Muziekbuurt, het Wilhelminapark en 
Sion. 

9. Rondvraag:    Bert Disser verzoekt de secretaris om alle informatie digitaal toe te sturen. 
Ook de bijlagen. Ineke antwoordt hierop dat wij, met onmiddellijke ingang, alles zoveel als 
dat mogelijk is digitaal zullen toesturen. Bij de notulen zal ook de presentielijst worden 
toegestuurd. Wim Nijhuis vraagt om op de komende AB-vergadering ook de 
voortgangsrapportage met  de notaris te agenderen. 

10. Niets meer aan de orde zijnde sluit Ineke om 21.30 uur de vergadering. Zij bedankt de 
aanwezigen voor hun inbreng en nodigt eenieder uit nog even met elkaar  informeel van 
gedachten te wisselen in de lounge. 
 
 
Bijlage: Kopie van de presentielijst.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Verslag van de Algemene Bestuursvergadering op 15 november 2010.
	Aanwezigen: zie presentielijst, als bijlage.

