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Concept verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Dinsdag 23 april 2019, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen),  
Jacob Schot (BODS), Frans Kalse (BSN), Nico van Geresteijn, Wil Visser (BOMB) 
Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Elly van der Meer, Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), 
Truus Hoekstra (Bingo), Betty Theunissen, Frans Batelaan (SCMB), Rinie van der Elst 
(Gespreksgroep), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Emy Gideonse (Discussiegroep) 
 
Afwezige leden met kennisgeving: 
Coby Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Lianne Verwijmeren  
(Gespreksgroep), Helmi Verhoeven (Chi-gym), Aad Bekink (Zondagmiddagdansen), Dennis 
van der Geer (BOMB), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks (SCMB) 
 
1. Opening en mededelingen 
 Voorzitter Ineke van Vliet opent de vergadering om 19.37 uur; zij heet iedereen welkom 

en vraagt of iedereen de presentielijst heeft getekend. Er wordt akkoord gevraagd om 
geluidsopname te maken. Er zijn 9 berichten van verhindering. 

 Ineke verzoekt om door te geven of er wijzigingen van de werkgroepen moeten 
aangebracht in het activiteitenboekje 2019-2020 wat in augustus bij iedereen in de 
brievenbus wordt bezorgd, zoals bijvoorbeeld een nieuwe foto of een andere tekst. Er is 
tijd tot half mei om wijzigingen door te geven aan bestuur@v-b-s.nl. Bij geen reactie 
wordt de tekst en foto van dit jaar aangehouden. 

 Van Welzijn Rijswijk is het bericht ontvangen dat ze weer een Welzijnsbeurs gaan 
organiseren. Tot op heden was die altijd in Stervoorde, maar nu gaat die plaatsvinden in 
het Oude Raadhuis op 15 juni. Als je met je werkgroep mee wilt doen dan kun je je 
aanmelden bij het Seniorenadvies van Welzijn Rijswijk. 

 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 

Blz. 3. Voor wat betreft het klaar zetten van de zaal is het besluit inmiddels terug 
gedraaid door Welzijn Rijswijk; iedereen kan weer van te voren vragen of ze de zaal 
willen klaarzetten. Ineke geeft het advies om de zaalinrichting te regelen via Jannie 
Huurman, zij zet het dan op de weeklijst. 
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2018 worden zonder 
wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Vaststellen Jaarverslag 2018 
a. Jaarverslag algemeen  
In de notulen stond dat we vorig jaar 712 deelnemers hadden, dit jaar zijn dat er 736. 
Joke heeft een overzicht gemaakt naar aanleiding van wat is doorgegeven. 
Het jaarverslag wordt pagina voor pagina behandeld. 
Blz. 5. Het voorwoord staat dat we groeien naar een VBS nieuwe stijl, daar hebben we 
de gemeente ook voor nodig. De gemeente is nog steeds aan het kijken hoe ze om 
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moeten gaan met bewonersorganisaties en hun subsidies. De VBS heeft er in 2016 voor 
gekozen om een netwerkorganisatie te worden, inmiddels zitten we in 2019. Omdat de 
gemeente nog niet zo ver is wordt onze wens voorlopig niet gerealiseerd. 
Blz. 7. In de eerste alinea staat vermeld dat Welzijn Rijswijk nog steeds activiteiten 
organiseert terwijl dat een professionele organisatie is waarvan je zou mogen 
verwachten dat ze deze over zouden laten aan een vrijwilligersorganisatie zoals de VBS. 
Het bridgen dat op de maandagmiddag plaatsvindt, de bingo op de vrijdagmiddag en 
ook al heel lang de gratis computerlessen op de dinsdagmiddag zijn “concurrenten”, 
allemaal activiteiten die de VBS ook organiseert, hetgeen jammer is. Een aantal jaar 
geleden had het toenmalige collegebestuur besloten dat er een warme overdracht zou 
plaatsvinden van dergelijke activiteiten, echter daar is weinig van terecht gekomen. 
Blz. 8. Bewonersorganisatie de Strijp. Leuk dat Huub bedankt wordt voor zijn 
organisatorische werkzaamheden. 
Blz. 10. De gemeente wordt bedankt voor de financiële bijdrage voor de Buitenspeeldag. 
Ook dit jaar komt er weer een herhalingscursus voor de AED. 
Blz. 12. De Bewonersorganisatie de Strijp is jarig, de festiviteiten lopen door tot 29 
september 2019. 
Blz. 17. Happy Bincky BOSZ van de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid is nog aan het 
nadenken om ook voor de ouderen eenmaal per jaar een activiteit te organiseren. 
Blz. 18. Er komt ook dit jaar weer een wijkschouw in de Muziekbuurt, het is nog niet 
bekend wanneer, mogelijk in het Wilhelminapark. 
Blz. 23. Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord. Dit jaar is op 4 september de 
braderie. 
Blz. 24. Toen voormalig wijkwethouder Jorke van der Pol afscheid had genomen heeft 
Ineke hem bedankt voor zijn inzet voor onze wijken. 
Blz. 27. Het goede stukje is geplaatst in het jaarverslag. 
Blz. 30. De Samenzang groep is momenteel niet meer dan een wachtlijst, er moet een 
bepaald aantal mensen zijn voordat ze kunnen starten, de Chi Gym groep draait al het 
hele jaar tot tevredenheid. 
Blz. 32. Het lichter maken van de foto’s van de Dans- en Ontmoetingsmiddagen is niet 
gelukt. Robert legt uit dat foto’s beter in RAW aangeleverd kunnen worden zodat deze 
beter bewerkt kunnen worden. 
Blz. 34. De Wandelclub loopt goed, er is zelfs een wachtlijst. 
Blz. 38. The Swinging Oldtimers. De beheerders van Stervoorde worden ook deze keer 
weer bedankt voor de fijne samenwerking in 2018. 
Blz. 40. Ineke benadrukt het sociale aspect en de gezelligheid van de werkgroepen in het 
kader van eenzaamheidsbestrijding. Betty Theunissen legt uit hoe ze aan de 28 
deelnemers komt op de laatste zaterdagavond van de maand tijdens haar bingo 
avonden. Ze gebruikt daarvoor diverse methodes zoals bijvoorbeeld tekstberichten 
tijdens de wekelijkse Muziek- en Dansinstuiven. Het stukje van de Schilderclub 
Waldhoorn is aangepast naar aanleiding van de vorige vergadering. 
Het jaarverslag algemeen is hierbij door de vergadering geaccordeerd. 
 
b. Financieel jaarverslag 

 Blz. 43 en verder. Het financiële jaarverslag spreekt voor zichzelf. 
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Robert complimenteert de vergadering met de discipline die de mensen hebben met het 
inleveren van de administratie. Robert benadrukt de mensen om veel activiteiten te 
blijven organiseren. 
Blz. 46. Bij lasten staat bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt onder huren een bedrag van € 
2600. Dit is een voorboeking omdat het schoolbestuur Lucas tot op heden de VBS geen 
factuur heeft gestuurd voor 2018 voor de Melodie. Ineke heeft contact gehad met de 
gemeente, het is akkoord om dit als voorboeking in de administratie op te nemen. 
Ineke legt uit hoe het zit met de lasten en de baten van de bar van Sociaal Cultureel 
Muziekbuurt. 
Het financieel jaarverslag is bij deze unaniem vastgesteld. 
 
c. Verslag kascontrolecommissie 
Blz. 48. Frans Kalse en Jacob Schot hebben de kas gecontroleerd, alle relevante 
gegevens zijn in orde bevonden. Jacob voegt hieraan toe dat ze volgend jaar graag meer 
specificaties willen zien. De kascontrolecommissie vraagt aan de vergadering om het 
bestuur decharge te verlenen, hetgeen ook gebeurt. 

 
4. Vaststellen begroting 2020 

Robert geeft een toelichting. De afgelopen jaren hebben we gestreefd naar een inzet 
van eigen middelen. In 2020 wordt dat terug gebracht naar nul. 
Ineke constateert dat de vergadering akkoord is met de bedragen zoals opgenomen in 
de begroting 2020 waarbij de VBS er naar streeft budgetneutraal te werken. 

 
5. Werkplan 2020 

Blz. 49. Het werkplan voor 2020 is volkomen identiek aan dat van 2019. Het werkplan 
2020 wordt hierbij geaccordeerd. 
 
De jaarstukken worden morgen (24 april) naar de gemeente gestuurd. Op het formulier 
staat dat de VBS 736 deelnemers heeft, voor de activiteiten wordt verwezen naar het 
jaarverslag. Dit is tevens de subsidieaanvraag voor 2020. Ook dit jaar hebben we 
voldaan aan de vraag om alles voor 1 mei bij de gemeente in te leveren. 

 
6. Benoeming leden kascommissie 

In de gecombineerde vergadering van maart hebben wij de toestemming gekregen van 
Frans Kalse en Jacob Schot om voor het 2de jaar lid te worden van de 
kascontrolecommissie. Als plaatsvervangend lid van de commissie wordt Nico van 
Geresteijn aangesteld. 

 
7. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met de 

werkgroepen 
Dit betreft het jaarlijks vaststellen van het gewijzigd reglement van de werkwijze van de 
gecombineerde vergadering van het bestuur met de werkgroepen. Elk jaar wordt daarin 
verwerkt welke werkgroepen opgehouden zijn te bestaan en welke nieuwe 
werkgroepen er bij zijn gekomen. In 2018 waren er 21 werkgroepen, nu zijn dat er 22 
geworden. Bij 3.6 is een werkgroep Crea Ochtend gekomen van Joke Eijkelhof. De 
werkgroep Meet & Greet staat er dit jaar niet meer in, de Swinging Oldtimers hebben 
besloten te stoppen met de activiteiten van de Meet & Greet, er worden nu 
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koffieochtenden georganiseerd. Bij 3.17 is de werkgroep Tai Chi er bij gekomen in 
Stervoorde sinds 1 januari. Voor de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid is de 
naamgeving van de werkgroepen zoals vermeld in het reglement de juiste. 
Bij dezen is het gewijzigd reglement vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 
8. Bustocht zaterdag 21 september 

Vorig jaar heeft de VBS met de vrijwilligers een bustocht gedaan. Dit jaar gaan we dat 
weer doen, maar dan eerder in het jaar. Er zijn 2 opties die aangeboden zijn aan de 
leden: De Biesbosch en Texel. Aan de aanwezigen van de vergadering wordt de keuze 
gelaten. Na een discussie wordt middels de meeste stemmen gekozen voor de 
Biesbosch. 
Aan Pasteur Reizen wordt deze keuze 24 april bevestigd. Ineke zal een mail sturen aan 
de leden waar de leden zich kunnen aanmelden. Tevens moet er € 5 eigen bijdrage 
overgemaakt worden naar de rekening van de VBS. De partners kunnen ook mee, maar 
betalen dan het hele bedrag. 

 
9. Wat verder ter tafel komt en de stand van zaken bij de werkgroepen. 

- Trix Alexander (Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid) legt uit zij afgehaakt zijn in 
de organisatie van Koningsdag vanwege onenigheid met de winkeliersvereniging van 
de Bogaard. Er zijn diverse afspraken niet nagekomen, en bovendien hebben zij 
zonder medeweten op eigen houtje gehandeld. De winkeliersvereniging heeft 
subsidie ontvangen, maar de gemeente had aan de Bewonersorganisatie 
Steenvoorde Zuid een boodschappenlijst gevraagd om in te dienen voor de aanvraag 
van de subsidie. Er is door de gemeente niet ingezien dat het een samenwerking 
betrof, de gemeente was in de veronderstelling dat het 4 verschillende 
subsidieaanvragen betroffen. Er is nog wel een gesprek geweest met de gemeente 
waarbij deze problemen besproken zijn. Het is de bedoeling om volgend jaar wel 
weer Koningsdag te organiseren, en dan weer met de 2 andere 
bewonersorganisaties (Steenvoorde Noord en de Muziekbuurt). 

- Truus Hoekstra (Bingo) vertelt over de Paasbrunch op Eerste Paasdag. Er waren 53 
mensen. Ook is er gedacht aan het vervoer, de bus van Welzijn Rijswijk is daarvoor 
gebruikt. Samengevat: een activiteit met veel hindernissen, maar wel een succes te 
noemen, ondanks de concurrentie met eenzelfde activiteit van Welzijn Rijswijk in 
het Oude Raadhuis. 

- Jacob Schot (Bewonersorganisatie de Strijp) vertelt over hun Paasactiviteit. Het 
gouden ei is gevonden. 

- Emy Gideonse vraagt zich af of er een nieuwe beheerder is in Stervoorde. Ineke legt 
uit dat deze er al een tijdje is (Errol). Er zijn in totaal 3 beheerders van Stervoorde, 
Ron, Sediq en Errol. 

 
10. Rondvraag en sluiting 
 Er zijn geen verdere zaken voor de rondvraag. 

Voorzitter Ineke sluit om 20:50 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar 
aanwezigheid en vraagt de mensen nog even te blijven voor de aansluitende borrel. In 
mei is er geen gecombineerde vergadering meer, die was verschoven naar januari. In 
september is de volgende gecombineerde vergadering. Tegen die tijd is ook het nieuwe 
activiteitenboekje verspreid. 


