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Verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Dinsdag, 20 september 2016, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
 

 Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ), Wicher 
Heemskerk (Bestuur VBS), Wim Nijhuis (Darten), Elly van der Meer en Yvonne Sloet tot 
Everlo (Bridge), Huub Klunder en Jacob Schot (BODS), Jos Reneman (Schilderclub 
Stervoorde), Zusan Titulaer en Ron Fitz (BSN), Mia van Wissen en Emy Gideonse 
(Discussiegroep), Paul Kuijpers en Jan Leidelmeyer (Country Go for it), Ton Rademaker 
(Klaverjassen), Carla Jungschläger (BOSZ), Patrice Postuma (The Swinging Oldtimers / Meet & 
Greet), Theo van Leeuwen en Ruud Schipper (SCMB) 
 
Afwezige leden met kennisgeving: Tonny Bekink (Zondagmiddag dansen Stervoorde), Ton 
Hendriks (SCMB), Trix Alexander (BOSZ), Annika en Herman Bloemsaat (Stijldansen), 
Marjolijn Peters (BSN), Marianne Koot (Tai Chi), Manon Stuut en Nicolette van ’t Wel 
(Kinderkledingbeurs), Clazien de Graaf (Wandelclub Stervoorde), Coby Lieshout en Jos de 
Beer (Bridge), Joke Eijkelhof (Ontmoetingsochtenden) 
 

1. Opening en mededelingen 
 

Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19:34 uur, heet iedereen welkom en 
vraagt iedereen de presentielijst te tekenen. 
Ineke legt uit dat deze vergadering als een Algemene Ledenvergadering wordt 
bestempeld vanwege punt 3, het boekenonderzoek 2013/2014. De besluiten moeten 
volgens de regels worden genomen. 
Ineke dankt iedereen voor de moeite dat ze gekomen zijn. 
 
Er zijn 13 berichten van verhindering. Ruud Schipper komt rond half 9. Omdat Ruud meer 
dan anderen weet over de aanleiding van het boekenonderzoek worden de 
agendapunten omgedraaid zodat Ruud aanwezig kan zijn wanneer dit onderwerp aan de 
orde komt. 
 
Ineke heet 3 nieuwe bestuursleden van werkgroepen hartelijk welkom: Mia van Wissen 
(Discussiegroep), Huub Klunder (BODS) en Zusan Titulaer (BSN). 
 
Er zijn 4 binnengekomen machtigingsformulieren. 
 
Ingekomen stukken. 
 

 Bericht van Welzijn Rijswijk, de gemeente heeft opdracht gegeven om de 
dakbedekking en de isolatie van Stervoorde te vervangen. Dit is begonnen op 5 
september. De verwachting is, dat dit 10 tot 12 weken in beslag gaat nemen en 
mogelijk geluidsoverlast gaat veroorzaken. De hoop is dat de warmtehuishouding in 
de grote zaal verbetert. De overlast valt tot op dit moment reuze mee. 



 
2 

 Uitnodiging van de gemeente Rijswijk om naar het vrijwilligersfeest op 12 december 
tussen 16 en 20 uur te komen wat gehouden wordt in de Rijswijkse Schouwburg. De 
vraag van de gemeente is om vrijwilligers voor het speldje of een groep vrijwilligers 
voor het wisselbeeldje aan te melden voor een nominatie. 

 Bericht van Dennis Bodano van Welzijn Rijswijk. Hij gaat de besturen van sociaal 
culturele werkgroepen benaderen met het verzoek om kwetsbare bewoners bij de 
activiteiten van de VBS te introduceren. Voor de VBS is dit al een speerpunt en het 
gebeurt al incidenteel. Jos Reneman vertelt dat zij een dame begeleiden binnen haar 
schilderclub, zij ziet deze dame helemaal opleven. Ook Wim Nijhuis ondersteunt een 
nieuw dartlid. 

 Kennismakingsgesprek dat het bestuur van de VBS heeft gehad met José de Vries, de 
nieuwe beleidsmedewerker van de gemeente Rijswijk en opvolgster van Hanan el 
Ouasghiri die tijdelijk Gemma Verheul waarnam toen Gemma met pensioen ging. 
Tijdens dit gesprek heeft de VBS zich geïntroduceerd en verteld wat we doen / wie 
we zijn. Tevens zijn de volgende knelpunten aangekaart: 
 

o Openstaande vacatures binnen het bestuur: penningmeester, secretaris. 
o Lumpsum financiering in het kader van de nota accommodatiebeleid. 
o De huidige subsidieverordening 
o BOMB is en blijft een zorgenkindje. Het ene bestuurslid is ziek, de andere is 

zwaar overbelast. In mei is er steun gevraagd bij Welzijn Rijswijk.  
 
2. Nieuwe afdrachtformulieren. 

 
Wicher Heemskerk aan het woord. De penningmeesters van de werkgroepen hebben een mail 
ontvangen over de nieuwe manier van administreren. Het bestuur heeft een aantal varianten 
uitgezocht. Als iedereen zijn eigen stukje digitale boekhouding gaat krijgen zijn er te hoge kosten 
mee gemoeid vanwege dure licenties; de huidige manier van administreren is te complex en een 
aantal zaken kunnen sterk vereenvoudigd en samengevoegd worden. De mogelijkheid bestaat 
om tijdens deze vergadering vragen te stellen over de toegestuurde afdrachtformulieren. 
 
Patrice Postuma (The Swinging Oldtimers) heeft de administratie overgenomen van de vorige 
penningmeester George Koers. Zij snapt de afkortingen niet die gebruikt worden en begrijpt niet 
welk formulier voor haar bestemd is. Zij zou graag bijles willen hebben. Tevens vraagt zij of zij de 
formulieren eens per kwartaal mag indienen, Wicher geeft te kennen dat dit eens per maand 
moet gebeuren, maar vanwege drukte kan Patrice dit niet waarmaken. Ineke voegt daaraan toe 
dat uiterlijk januari 2017 alles van 2016 binnen moet zijn in verband met het jaarverslag. 
Ton Rademaker vraagt zich af of de formulieren nu opnieuw ingevuld moeten worden. Wicher 
bevestigt dat met terugwerkende kracht de aangepaste formulieren voor geheel 2016 ingevuld 
moeten worden. Daarnaast stelt Ton een aantal vragen over de invulling van de velden in het 
formulier. Wicher legt een en ander uit. 
Emy Gideonse, Wim Nijhuis en Theo van Leeuwen stellen ook vragen over het nieuwe 
afdrachtformulier. 
Jos Reneman vraagt of zij maandelijks moet overmaken naar de VBS. 
 
Voor Sociaal Cultureel Stervoorde en Sociaal Cultureel Muziekbuurt zijn er 2 verschillende 
formulieren, één voor kas en één voor de bank. Diverse leden vragen zich af of dit niet simpeler 
kan. 
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Voorzitter Ineke last een pauze in, zodat iedereen zijn vragen over de toegezonden formulieren 
persoonlijk aan Wicher kan stellen. Hier wordt massaal gehoor aan gegeven. 
 
Na de pauze wordt toegezegd dat er onderzocht gaat worden of er één kas/bank-formulier kan 
komen voor Sociaal Cultureel Stervoorde en voor Sociaal Cultureel Muziekbuurt. De Wandelclub 
houdt een apart formulier. 
 
Jacob Schot vraagt of de Bewonersorganisaties ook nieuwe formulieren gaan krijgen. Deze 
blijken om de een of andere reden niet verzonden te zijn naar de BO’s. Dit wordt gecorrigeerd. 
 
Wicher sluit af met de mededeling dat als er aanvullende vragen zijn er een afspraak met hem 
gemaakt kan worden. Er gaat een mail komen waarin uitleg gegeven gaat worden over de codes 
die in de formulieren gebruikt worden. 
 

3. Verslag van de ALV-vergaderingen, gehouden op 25 mei 2016 
 

Op de pagina’s 1, 2 en 3 worden geen wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van 
pagina 4 geeft Wim desgevraagd aan als lid van de kascommissie te willen fungeren. Op 
pagina 5 geen wijziging, op pagina 6 staat “Petra heeft een buurtpreventieapp…”, dit 
moet echter zijn “Petra deelt mede dat er een buurtpreventieapp is opgericht”. Nens van 
Buuren is een van de beheerders. 
 
De notulen zijn bij deze verder vastgesteld. 

 

4. Boekenonderzoek 2013/2014 
 
Wicher Heemskerk aan het woord. Om de geruchten te ontzenuwen was er door de ALV 
verzocht en besloten dat er een boekenonderzoek moest plaatsvinden voor 2013 en 
2014. Wicher is hiermee aan de slag gegaan. 
Daarnaast zijn er 2 mensen om aanvullende informatie verzocht: Deborah Signore-
Brouwer en John Moeleker. De antwoorden van beide personen zijn erg teleurstellend. 
Deborah zegt nu “van niks” te weten. Van een vermeende ontvreemding van gelden 
heeft ze nooit iets gehoord. Ze bemoeide zich niet met de financiën. Ze was dan ook 
secretaris en geen penningmeester. Ook John Moeleker heeft geen idee, waar het 
bedrag gevonden kan worden. 
Alles overwegende en onderzocht hebbende kan er niets anders geconcludeerd worden 
dan dat er geen aanknopingspunten zijn voor onregelmatigheden en moet er volledige 
vrijwaring van alle beschuldiging komen. 
Ruud Schipper geeft mondeling aanvullende informatie over de gehele gang van zaken. 
Hij voelt zich knap belazerd. Hij was toehoorder, toen alles door Deborah bij John ‘op 
tafel werd gegooid’. 
 
Het VBS bestuur stelt voor om een brief aan Herman Bloemsaat te sturen met daarin de 
uitkomst van deze vergadering. Herman moet volledig gevrijwaard worden van alle schijn 
van beschuldigingen. Daarnaast wordt voorgesteld om een cadeau aan hem te geven. 
Ineke merkt verder op dat de besluiten voor bijvoorbeeld het boekenonderzoek altijd 
genomen zijn door de Algemene Ledenvergadering en niet door het bestuur van de VBS. 
De VBS heeft deze problematiek altijd bespreekbaar gemaakt voor de leden. 
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Voorzitter Ineke betoogt dat de VBS door zeer zwaar weer is gegaan, de beschuldigingen 
zijn zeer heftig geweest en zijn ook besproken met diverse gemeenteambtenaren. 
Paul Kuijpers stelt voor om het ook aan de betreffende wethouder te vertellen. 

 
De Algemene Ledenvergadering concludeert unaniem dat het boekenonderzoek gestaakt 
dient te worden en verder overbodig is. 
 
 
5. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de soc. cultureel werkgroepen 
 

o BO Steenvoorde Zuid. Carla Jungschläger aan het woord. Happy Bincky BOSZ, 
de werkgroep van de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid, heeft op 9 
september de Beursvloer bezocht. Er zijn een aantal zogenaamde “matches” 
uit voortgekomen: er is opslagruimte gevonden, de lay-out van nieuwe flyers 
kan gedaan worden, er zijn nieuwe vrijwilligers gevonden. 
Carla vertelt over Summerdance, de parade van de brassband door de wijk. 
Deze wordt als zeer positief in de wijk ontvangen, maar door concurrentie in 
de wijk (groot feest bij Semper Altius) was de opkomst erg laag. Volgend jaar 
wordt een andere datum gekozen, en worden de scholen beter betrokken. 
Dit najaar volgt nog een lampionnenoptocht, Sinterklaas, en een KerstCrea. 

o BO De Strijp. Jacob Schot aan het woord. Er komt een actie “duurzaam in De 
Strijp 2.0”. Zonnepanelen en centrale verwarming van bewoners worden 
nagekeken. Er gaan ambassadeurs de wijk in. Deze actie wordt 21 september 
door Marloes Borsboom officieel geopend. 
Het Rijswijks Dagblad (Rene Marquard) heeft een mooi artikel geplaatst over 
de Strijp. 

o BO Steenvoorde Noord. Ron Fitz aan het woord. Er is een Prinsessenbraderie 
geweest. Ten opzichte van vorig jaar was deze gezelliger en beter in 
samenstelling, maar was er ook een ander publiek. Dit jaar was het 
tussensegment volop vertegenwoordigd. 
Net als vorig jaar wil de BSN oudere eenzame bewoners wat geven in de vorm 
van een kerstattentie. 

o Inbreng Rode Kruis, Yvonne Sloet tot Everlo vraagt zich af of de BOSZ ook iets 
dergelijks organiseert. Het Rode Kruis kent in Steenvoorde Zuid veel eenzame 
personen. Zij gaan de BOSZ benaderen voor samenwerking. Yvonne deelt 
tevens mede, dat het Rode Kruis afdeling Rijswijk wordt opgeheven. 

o Sociaal Cultureel – Bridge. Yvonne aan het woord. Er wordt gespeeld tot half 
juni, half augustus wordt er weer gestart. 

o Sociaal Cultureel – Bridge. Elly aan het woord. De maandagavond loopt leeg, 
de vrijdagmiddag zit vol. Er is een persbericht verzonden voor nieuwe leden. 
Naar aanleiding van het nieuwe activiteitenboekje van de VBS zijn 2 nieuwe 
leden gekomen. 

o Sociaal Cultureel – Muziekbuurt. Deze zijn met 60 man met 3 dubbeldeks 
bussen naar Spanje geweest, er was een sixties & indorock band, die 3 maal 
gespeeld heeft. 
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o The Swinging Oldtimers. Patrice Postuma aan het woord. Iedere 2de 
vrijdagavond van de maand wordt er in Stervoorde een Meet & Greet 
gehouden. Mensen mogen zelf meespelen op hun eigen instrument. 

o Sociaal Cultureel Stervoorde – Darten. Wim Nijhuis aan het woord. Naar 
aanleiding van het nieuwe activiteitenboekje van de VBS zijn 6 nieuwe 
aanmeldingen. Betrokkenen zijn inmiddels al ingeburgerd en op de hoogte 
van de regels. Er is nu ruimte te kort, hiervoor wordt met het beheer van het 
wijkcentrum Stervoorde overlegd. 

o Discussiegroep. Emy Gideonse aan het woord. De discussiegroep blijft op 11 
personen, er is geen ruimte voor nieuwe mensen, er is een wachtlijst van 5 
personen. Emy zal er over nadenken om eventueel een 2de discussiegroep op 
te richten. 

o Schilderclub Stervoorde. Jos Reneman aan het woord. De schilderclub is 
voorzichtig gestart, in het voorjaar (maart 2017) is er een expositie in de 
bibliotheek. 

 
Voorzitter Ineke wijst iedereen erop tijdig en snel de nieuwe zaalplanning voor 2017 
door te geven. Voor het wijkcentrum Stervoorde geldt “wie het eerst komt het eerst 
maalt”. 
 
Mogelijk komt er, net als vorig jaar, weer een kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers van 
de VBS. Voorzitter Ineke vraagt aan Patrice Postuma of de VBS eventueel weer mag 
meeliften met de Meet & Greet van de Swinging Oldtimers in december, dit in verband 
met het ontbreken van bestuursleden die activiteiten organiseren namens de VBS. 
Omdat niemand zich aanmeldt om deze Kerstbijeenkomst voor de vrijwilligers mee te 
helpen organiseren, zal Ineke aan Tonny Bekink vragen of de vrijwilligers van het 
Zondagmiddag dansen willen helpen. Op dit moment is daarom nog niet zeker of deze 
Kerstbijeenkomst zal plaatsvinden. 
 
Het bestuur wil een cadeaubon voor de leden kopen ter waarde van € 20. De enveloppen 
met inhoud worden tijdens de gecombineerde vergadering van november overhandigd 
aan de bestuursleden van de werkgroepen. Ineke vraagt hen of ze deze tijdens hun 
laatste bijeenkomst van dit jaar willen doorgeven aan hun vrijwilligers. Aan Wicher de 
vraag of hij wil uitzoeken vanuit welke pot deze cadeaubonnen bekostigd wordt. 
 
Jacob Schot stelt de vraag hoe het zit met de afdracht van de jaarlijkse overhead van 10% 
van de bewonersorganisaties. Het is de bedoeling dat dit met de overmaking van het 4de 
kwartaal verrekend wordt. 
 
De VBS moet de jaarplanning aanleveren van de activiteiten in Stervoorde. Hier worden 
altijd 4 data voor workshops in opgenomen, die niet per se moeten worden gevuld. Beter 
later afzeggen dan er achter komen dat je iets wilt doen terwijl dat niet kan. Ook voor dit 
jaar zijn er nog geen workshops bekend, en de vraag was wie een idee hiervoor had en 
wie er van de geplande datums gebruik wil maken. Ineke heeft tijdens de 
Prinsessenbraderie dit onderwerp al besproken met Marjolijn Peters; zij heeft 
aangegeven workshops Pilatus te willen geven. De datums hiervoor worden later 
bekendgemaakt.  
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6. W.v.t.t.k. 

         
Onno legt uit dat de PC’s (3 stuks) van de VBS inmiddels 4 jaar oud zijn en zeer traag 
werken, vooral de PC van de penningmeester vanwege het zware boekhoudpakket. 
Daarnaast verlopen de licenties van Microsoft Office per januari 2017 (De VBS lift mee 
met Welzijn Rijswijk), vandaar dat er besloten is om deze 3 PC’s te vervangen en te 
investeren in nieuwe. De PC’s zijn inmiddels deels vervangen. Op de vraag wat er met de 
oude PC’s gaat gebeuren legt Onno uit dat er 1 blijft staan als back-up voor het 
boekhoudprogramma, de PC van het secretariaat gaat met Joke mee naar huis omdat zij 
er geen heeft. Voor de 3de PC is nog geen bestemming en deze wordt voorlopig bewaard 
als extra PC. 

                                                    
7. Rondvraag en sluiting 
 
Tijdens de rondvraag zijn er geen vragen of opmerkingen. Wim Nijhuis bedankt het 
bestuur voor de inzet en toont zijn respect voor de afwikkeling van het boekenonderzoek 
rond Herman. 
 
Voorzitter Ineke sluit om klokslag 22:00 uur de vergadering en nodigt iedereen uit voor 
een drankje in de centrale ruimte van het wijkcentrum. 


