
 

Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde. 

 
Dinsdag 10 mei 2022, aanvang 19.30 Wijkcentrum Stervoorde 

 
 
Aanwezig 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman, Joke Eijkelhof (Bestuur VBS), Jacob Schot (BO de Strijp), 
Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord), Nico van Geresteijn,  Zornitsa Dimitrova, Wil Visser (BO 
Muziekbuurt), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Frans Batelaan (Kaarten Muziekbuurt), 
Theo van Leeuwen, Ton Hendriks ( SC Muziekbuurt), Jos Reneman (Schilderen), Truus 
Hoekstra (Bingo), Hans v.d. Linde (Wandelclub), Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers), 
Wim Nijhuis (Darts). 
 
Afwezig met kennisgeving 
Rinie van der Elst (Gespreksgroep), Nicolette Roest (Bridge), Marianne Koot (Tai Chi), Dennis 
van der Geer (BO Muziekbuurt), Cees en Marjan van Delft (The Swinging Oldtimers) 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De voorzitter Ineke opent om 19.40 uur de vergadering en vraagt of iedereen de 
presentielijst heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom. 
Er zijn 15 berichten van verhindering. 
      
2. Verslag van de ALV-vergadering van 22 juni 2021 
Pagina 2: De VBS heeft al bijna 2 jaar geen eigen beleidsmedewerker bij de gemeente. Hanan 
el Quasghiri heeft sinds 1 mei een nieuwe functie bij de gemeente. Zij was sinds september 
2021 ons aanspreekpunt. 
Het verslag is goedgekeurd. 
 
3. Vaststellen jaarverslag 2021 

• Jaarverslag algemeen. Pagina 6: Er volgt nog een gesprek tussen Robert Flinterman 
en Hanan el Quasghiri over de VBS nieuwe stijl, de rechtmatigheidsverantwoording 
en de solidariteit tussen de werkgroepen. Het jaarverslag 2021 is hierbij 
goedgekeurd. 

• Financieel jaarverslag.  Het financieel verslag is hierbij ook vastgesteld. 

• Kascontrolecommissie. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in 
orde bevonden. 

• De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het 
financiële beleid over 2021. 

 
 
4. Vaststellen begroting 2023  
Laten we hopen dat de begroting van 2023 realiseerbaar wordt en dat de activiteiten 
gewoon door kunnen gaan.  
De leden van de vergadering gaan akkoord met de begroting. 
 
 

 



5. Werkplan 2023 
In de eerste alinea komt een extra zin: Al onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 
 
6. Benoeming leden kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Jos Reneman (Schilderen), Wim Nijhuis (Darts). 
Plaatsvervanger is Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers). 
 
7. Gewijzigd reglement 
3.2. Er is op dinsdagavond een digitale Bridgeclub “Stervoorde Bridge”. Zie pagina 40 in het 
jaarverslag. 
 
8. W.v.t.t.k. 

• Willen de 4 BO’s doorgeven welke contactpersonen de activiteitenboekjes gaan 
verspreiden. De bezorging moet plaatsvinden in de 2e helft van augustus (7 cent per 
boekje). 

• Het VBS bestuur heeft op 12 mei een overleg met vertegenwoordigers van de Titus 
Brandsmaflat over een mogelijke samenwerking. Het moet wel passen in onze 
statuten en onze vorm. 

 
9. Rondvraag en sluiting 

• Er zijn problemen met het alarmsysteem in de Brede School. Er komt een nieuw 
systeem. Ton Hendriks moet namen doorgeven voor een “sleutelplan”. 

• BO Muziekbuurt. Tot eind juni blijft Nico van Geresteijn penningmeester. Er is nog 
geen opvolger. 

• Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers) vraagt uitleg over een Netwerkorganisatie. 
Ineke vertelt hier iets over. 

• Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord) vraagt of de subsidie ook gebruikt mag worden 
voor de flat. Het antwoord is nee. Hij moet hiervoor zijn bij de VVE. 

• Wim Nijhuis (Darts) bedankt het bestuur voor hun inzet in de afgelopen, best wel 
moeilijke tijden. 

• Jos Reneman (Schilderen) bedankt het bestuur en eindigt haar activiteit dit jaar weer 
met een film. 

• Nico van Geresteijn (BO Muziekbuurt) bedankt iedereen voor de hulp en steun van 
bestuur en BO’s. 

 
Ineke sluit om 20.55 uur de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


