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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Donderdag 20 maart 2014, aanvang 19.30 uur 
Wijkcentrum Stervoorde 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen, Loeki Altorf, Herman Bloemsaat, Nico Cost (oriënterend 
bestuurslid) en Bert Vonk (VBS-bestuur); Theo van Leeuwen, Betty Theunissen, Wilma en Albert 
Huisman, Wim Groeneveld en Annika Bloemsaat (SCMB); Nel Timan (Bingo);); Suze Kromhout van 
der Meer en José Reneman (Schilderclub Stervoorde); Marjolijn Peters, Ron Fitz en Frans Kalse 
(BSN); Nel Breedijk en Annie van Luijk (Creatieve ontmoetingsochtenden); Huib vd Wal en Nel 
Bloemen (Klaverjassen Stervoorde); Emy Gideonse en Henny Disser (Vrouwendiscussiegroep); 
Marjan en Cees van Delft (Swinging Oldtimers) en Wim Nijhuis (Darts). 
Afwezig met kennisgeving: Nico van Geresteijn (BOMB), Jacob Schot (BODS); Elio lo Conte 
(Computergebruik op maat.); Yvonne Sloet, Coby Lieshout en Elly van der Meer (Bridge); Josje van 
Swieten (Computerles MB en Magic Boots); Jan Leidelmeyer (Go for It); Joke Eijkelhof (VBS) en Wil 
Fortuin (Bingo). 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
a. 19:35: Opening en welkom door de voorzitter, Ineke van Vliet. 
b. Ineke spreek Suze toe i.v.m. de overdracht van haar bestuursfunctie  van 

de Schilderclub Stervoorde, die zij veertig jaar lovenswaardig heeft 
bekleed, aan José Reneman en geeft Suze een boeket bloemen. 

c. Fred Ninaber (niet aanwezig) zal zich tijdens de ALV van 24/04/’14 
kandidaat stellen als lid van het VBS-bestuur. Nico Cost oriënteert zich op 
een bestuursfunctie. 

d. Nel Breedijk en Loekie van Leijde hebben aangegeven na dit seizoen hun 
bestuursfunctie van de Creatieve ontmoetingsochtenden te gaan 
beëindigen. Het VBS-bestuur heeft met de werkgroep overlegd over een 
nieuwe invulling van hun functies. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken. 
a. Subsidiebeschikking 2014 & mogelijke consequenties voor onze subsidie. 

Gesprek Ineke & Bert met Gemma Verheul (Gemeente Rijswijk, 13/02/14) 
over de schijnbaar verscherpte normen, die in 2015 zullen worden 
gehanteerd bij het vaststellen van de subsidiebedragen. Hoewel de normen 
op zich niet zijn aangepast, zullen ze bij de toetsing van de subsidie 
ruimhartig worden geïnterpreteerd. Het begrip ‘buurt’ zal zo worden 
gehanteerd, dat de wijken van onze BO’s als vier resp. buurten worden 
beschouwd (Vb.: Steenvoorde Noord is dan één buurt). 
Verder mogen we creatief omgaan met het aantal Sociaal Culturele 
activiteiten in Stervoorde (ze mogen worden toebedeeld (gesplitst) aan alle 
drie omringende wijken, Steenvoorde Noord & Zuid en De Strijp). 

b. Wethouder Jos Bolte heeft de VBS schriftelijk gefeliciteerd met het 40-jarig 
bestaan. 
 

3. Verslag van de vergadering van 19 november 2013. 
a. Ad. 7 (Kerstbijeenkomst vrijwilligers). Wim Nijhuis merkt op dat het toch 

bijzonder spijtig is dat een aantal lieden hun cadeaubon komen ophalen en 
een (belangrijk) deel van het feest aan zich voorbij laten gaan. 

b. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Gewijzigd ‘Regelement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur 
met de werkgroepen’. 
Ineke licht de wijzigingen kort toe: De werkgroep ‘Computergebruik op maat’ 
(door Elio lo Conte) is toegevoegd; de werkgroep ‘Leesclub’ (Kees Hoogzaad) 
is verwijderd. 

 
5. Aanpassen Bestuursreglement Alcohol in wijkcentrum Muziekbuurt. 

I.v.m. de verhuizing van het wijkcentrum MB naar de Brede School MB is dit 
regelement aangepast; er is sprake van een andere omgeving (lees kinderen) 
en andere tijden waarop alcoholhoudende drank wordt geschonken. 
De vergadering gaat akkoord met deze toelichting en wijziging. De stukken 
zullen worden opgestuurd naar de Gemeente Rijswijk (publicatie in Rijswijk 
Regelrecht zal volgen). 
 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2013 & begroting en werkplan 2015. 
a. Jaarverslag:  Opmerkingen ontvangen van Nel Breedijk en Jacob Schot 

m.b.t. kleine onvolkomenheden in de tekst. De vergadering is akkoord met 
het jaarverslag (met deze wijzigingen). 

b. Financieel Jaarverslag: 
i. Opmerking ontvangen van Jacob Schot (BODS); deze is verwerkt. 
ii. Opmerking ontvangen van Ron Fitz (BSN). Deze opmerking zal worden 

besproken op 1 april as.; het verslag zal eventueel worden aangepast. 
iii. M.u.v. de BSN-paragraaf (blz. 41/48) gaat de vergadering akkoord met 

het financieel jaarverslag. 
c. Begroting 2015: Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
d. Kascontrole: De kascontrolecommissie heeft geen bijzonderheden 

gevonden en zal tijdens de ALV voorstellen de penningmeester te 
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

e. VBS-werkplan 2015: Ineke licht kort de wijzigingen t.o.v. het werkplan 2014 
toe. De vergadering gaat akkoord met het Werkplan 2015. 

Allen , die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het jaarverslag 
worden bedankt voor hun inzet. 
 

7. Printen en kopiëren in de VBS-bestuurskamer. 
De kopieermachine in de VBS-bestuurskamer is aan het einde van zijn 
levensduur (en vertoont ook zeer regelmatig storingen). Hierover heeft een 
gesprek plaatsgevonden met de leverancier; deze gaf ook aan dat er na de 
zomer 2014 geen service meer kan worden aangeboden voor deze machine 
(ook geen onderdelen). Bert heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn met de 
huidige print- en kopieercapaciteit en heeft zijn bevindingen op 17 febr. jl. aan 
het bestuur gepresenteerd. 
Hierop heeft het bestuur besloten de huidige kopieermachine én de huidige 
printers te vervangen door één multifunctionele machine (Konica Minolta 
Multifunctional C224e). 
Dit apparaat kan (dubbelzijdig) afdrukken in kleur en zwart/wit maken (t/m/ A3),  
evt. banners drukken; folders drukken, vouwen en nieten etc. Dit tegen een 
veel lagere prijs dan we betalen met de huidige printers en kopieermachine. 
Het apparaat zal niet meer beveiligd zijn met een slot, maar d.m.v. een code 
(elke gebruiker zal een code ontvangen). De multifunctional zal (ca.) eind april 
worden geleverd. 
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Bert roept de vergadering op goed gebruik te gaan maken van deze capaciteit. 
Het drukken van folders, (evt.) wijkkranten; banners etc. is zo nl. veel 
goedkoper dan het elders uit te besteden. 
 

8. Viering 40-jarig jubileum (za. 31/05/2014). 
Saskia informeert de vergadering over de wijze waarop de viering zal 
plaatsvinden; hieronder kort weergegeven. 
o In Grand Café Carpe Diem (Bogaardplein 7, Rijswijk). 
o Er komt een compleet programma met amusement, eten, drinken etc. 
o Het feest is bestemd voor de dragende kern van de VBS (de ca. 100 

vrijwilligers) en hun partners. 
o Medio april wordt de uitnodiging per email verstuurd. 
o Eind april / begin mei wordt de uitnodiging schriftelijk verstuurd. 
o Tijdstip: 31 mei 2014; 19:30-23:30. 

 
9. Workshop Facebook (di.13/05/2014). 

Saskia licht kort toe. 
a. Voor deze workshop op 13 mei as. in het wijkcentrum Stervoorde (grote 

zaal) hebben zich 38 mensen aangemeld. 
b. Saskia zal alle deelnemers 2 weken van te voren per email informeren over 

de details van de workshop. 
c. De workshop wordt door een professional begeleid en is toegesneden op 

de deelnemers. 
d. ‘Hulptroepen’ met kennis van facebook zijn meer dan welkom. 
e. De kosten van de workshop worden door de VBS gedragen omdat het 

bestuur het belang van een goede onderlinge communicatie onderkent. 
f. Zie ook pt. 6. van het verslag van de gecombineerde vergadering van 

19/11/’13. 
 

10. Vrijetijdsmarkt. 
Op Goede Vrijdag (18/04/’14) zullen de volgende werkgroepen deelnemen aan 
de vrijetijdsmarkt: Tai Chi Moy, Schilderclub Stervoorde, Creatieve 
ontmoetingsochtenden, Activiteitencomité Muziekbuurt, Computerclub 
Muziekbuurt en Country line dance ‘Magic Boots’. 
WR geeft ons (ruimhartig) twee kramen. 
’s Morgens zullen worden de activiteiten in de kraampjes tentoongesteld en  ’s 
middags vinden de demonstraties van de bewegingsactiviteiten plaats. 
Doel van dit alles: Naamsbekendheid en het lokken van nieuwe deelnemers 
en/of initiatieven voor de VBS. 
 

11. Activiteitenboekje VBS. 
Loeki heeft de afgelopen maanden contact gehad met alle werkgroepen om tot 
actualisering van de teksten in het activiteitenboekje te komen. Alle 
geactualiseerde informatie is binnen en zal worden verwerkt. Het uiterlijk zal 
worden gerevitaliseerd, met ondersteuning van Annemie Nienhuis (PuurRood). 
Er zullen 11000 exemplaren worden gedrukt; het grootste deel daarvan zal, 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen, huis-aan-huis worden bezorgd in ons 
zorggebied. 
 

12. W.v.t.t.k. 
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a. Datum Algemene Ledenvergadering (ALV): Donderdag 24/04/’14. 
b. Datum volgende vergadering: Woensdag 28/05/’14. 

 
13. Rondvraag & sluiting.  

Er zijn geen verder vragen. Ineke sluit de vergadering om 21:15 en nodigt de 
aanwezigen uit om samen iets te drinken in de foyer van wijkcentrum 
Stervoorde. 

 


