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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Maandag 24 november 2014, aanvang 19.30 uur 
Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen, Loeki Altorf, Herman Bloemsaat, Deborah Signore-
Brouwer (VBS-bestuur);  Wil Fortuin, Nel Timan (Bingo); Suze Kromhout van der Meer en Jos 
Reneman (Schilderclub Stervoorde) Jacob Schot (BODS)(later aangeschoven),Nel Bloemen 
(Klaverjassen), Ron Fitz en Marjolijn Peters (BSN), Annika Bloemsaat (Dansles MB,deels aanwezig) 
Theo van Leeuwen (SCMB soc.cult), Ron Schouten (wordt voorgesteld vanuit het Bestuur VBS). 
 
Afwezig met kennisgeving: Elly van der Meer, Coby Lieshout en Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Ton 
Hendriks (SCMB soc cult.),, Arie Twilt en Sytske Hoogenboom (BOSZ), Elly Swinkels (BOMB),  
Frans Kalse (BSN). Tonny Bekink (Dansmiddagen),  Elio lo Conte (ICT), Marjan en Cees van Delft 
(SWOT),Wim Nijhuis (Darten).                                                                                                                                                                                                                                             
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
a. 19:30: Opening en welkom door de voorzitter, Ineke van Vliet. Zij heeft 13 

afmeldingen voor vanavond ontvangen. 
b. Ineke meldt dat Deborah door het Bestuur van de VBS is benoemd tot secretaris 

a.i. Iedereen is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Bij de ALV zal deze 
benoeming op de agenda staan. 

c. Zij meldt tevens dat Ron Schouten, kandidaat Algemeen Bestuurslid VBS,  
hedenavond kennis komt maken.  

d. Deborah dankt iedereen voor de nieuwe vrijwilligerslijsten, die zo snel door 
iedereen zijn ingeleverd. Zij vraagt nu aandacht te schenken aan de ledenlijsten 
die herzien moeten worden. Dit heeft grote haast. Deze nieuwe lijsten zijn o.a. 
nodig voor de Gemeente (verzekeringen leden van de VBS) en de uitnodigingen 
voor de ALV. Afgesproken wordt dat rond 5 januari 2015 deze lijsten aan haar 
worden toegezonden.  

 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Ontvangen en verzonden stukken 

a. Gemeente Rijswijk:Ontwerp Subsidiebeschikking 2015. (raming €45.596,--) 
   
b. Welzijn Rijswijk; vrijwilligerspassen; 

Met betrekking tot de vrijwilligerspassen, waren deze vorige jaren gericht op veel  
aanbiedingen in Den Haag nu zijn de passen, die tot 1 september 2015 geldig 
zijn, meer gericht op Rijswijkse aanbiedingen. 

 
c. Gemeente Rijswijk; uitnodiging vrijwilligersdag 8 december a.s.;    

De Gemeente Rijswijk heeft een uitnodigingsbrief gestuurd om iedereen uit te 
nodigen op 8 december a.s. in de Rijswijkse Schouwburg van 16.00 uur tot 20.00 
uur voor de receptie met betrekking tot de uitreiking van de vrijwilligersprijs 2014. 
Alle vrijwilligers zijn van harte welkom. 
 

d. Gemeente Rijswijk: Exploitatievergunning + Concept Drank- en Horecavergunning 
Wijkcentrum Muziekbuurt.  

Verzonden stukken 
e. Interne en externe contacten VBS; secretaris a.i.benoemd.   
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3. Verslag van de vergadering van 23 september 2014. 
Ron Fitz meldt dat Marjolijn Peters met melding van afwezigheid afwezig was. 
Met dank aan de secretaris wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 
  4.    Activiteiten; workshops en Kerstbijeenkomst 

Saskia meldt dat er geen workshops zijn geweest. Voor 2015 zijn er 4 workshops 
gepland. De avonden hiervoor zijn gereserveerd. De inhoud van de workshops is nog 
niet vastgesteld. 
 
Kerstbijeenkomst.  
Loeki meldt dat 25 november a.s. de uitnodigingsmail wordt verzonden. Een paar 
dagen later zal de officiële uitnodiging per post worden verzonden. De bijeenkomst is 
geregeld. Het wordt een spetterende avond die om 17.00 uur start met een diner 
(lopend buffet) en eindigt rond 22.00 uur. 
 
Werkgroepen 
Er zijn in Stervoorde twee nieuwe clubs gestart met een mooi deelnemers aantal van 
ieder ongeveer 20 personen. Het clubje Zingen en het clubje Wandelen. 
Op de website is een oproep geplaatst om deel te nemen aan beide clubs. Deze 
oproep heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook de flyers bij de Dag van de Mantelzorg 
hebben geholpen deelnemers te werven. 
 
De Schilderclub is tegenwoordig te vinden in de blauwe zaal. Alle faciliteiten die deze 
club nodig heeft zijn inmiddels gerealiseerd (water bakken etc.). 
 
Loeki meldt nog dat Groot Rijswijk tegenwoordig werkt met een prikbord waarop 
berichten kunnen worden geplaatst. Daarbij is Groot Rijswijk tegenwoordig ook coulant 
stukken in de krant te plaatsen. 
 
Wil  meldt dat de Bingo sinds september niet meer in de krant is verschenen. Loeki 
vraagt haar de data en zal bezien wat zij kan doen. Het is geen garantie dat de 
Bingodata geplaatst zullen worden. Daarvan blijven wij afhankelijk van de krant. 

 
4.   Website en Facebook 

Saskia meldt dat de Website en Facebook up-to-date zijn. 
 

Het overzicht van evenementen voor 2015 zal nog moeten worden gepubliceerd. Deze 
evenementenkalender zal op de website en Facebook geplaatst worden. 

 
5.  Stand van zaken bewonersorganisaties en de soc.cult. werkgroepen  

Marjolijn meldt dat BSN met twee zaken vanuit de beursvloer match bezig is. 
Vrijwilligers zullen in de kookstudio Let’s Cook Together met boodschappen van de AH 
oliebollen en appelflappen bakken ten behoeve van oudere alleenstaanden in de wijk. 
De tegenprestatie is dat zij flyeren voor de kookstudio en de AH oliebollenkraam deels 
zullen bemensen. 
Daarbij heeft BSN contact met de thuiszorg organisatie Impegno, die zich bekommert 
om mensen die het moeilijk hebben, om een match te maken. 
Vervolgens meldt Marjolijn dat het bestuur van BSN per 1-1-15 in moeilijk weer komt. 
Ineke meldt dat het Bestuur van de VBS bereid is hen te ondersteunen. 
Ron meldt nog twee aanvullingen die in de vorige vergadering niet aan de orde 
kwamen. 
BSN heeft een succesvolle buitenspeeldag gehad en de burgemeester heeft de wijk 
bezocht. Dit was een zeer geslaagd bezoek. Er zijn veel gesprekken met 
buurtbewoners gevoerd  ook met ambtenaren die bij het bezoek aanwezig waren. 
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Herman vraagt hoe het staat met het verdwijnen van het Post.nl punt bij de supermarkt 
Plus. Hierover zal een vergadering worden belegd met diverse BO’s donderdag 27 
november a.s. 
 
Een werkgroep activiteiten “PANDA BOSZ” is bij de bewonersorganisatie Steenvoorde 
Zuid opgericht. Door hen zal er een Pietendisco voor de kinderen worden 
georganiseerd. 
 
De Bewonersorganisatie Muziekbuurt viert op 3 december Sinterklaas.  
Ineke meldt dat ook de Muziekbuurt ook kampt met een gebrek aan bestuursleden. De 
secretaris stopt haar werkzaamheden tot en met april, daarna beziet Elly hoeveel tijd 
zij kan besteden aan het secretarisschap.  
 
Jacob (die later bij de vergadering is gekomen) meldt dat De Strijp met Kerst een 
fantastisch feest met een lampionnenoptocht houdt. Hierbij worden allerlei activiteiten 
georganiseerd, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten. Ook is er een Nieuwjaars-
receptie op 5 januari georganiseerd. 

 
Wil meldt dat zij met Nel en Ineke met de directeur van Welzijn Rijswijk hebben 
gesproken over hun Zondag Bingo. De conclusie is getrokken dat de deelnemers aan 
de zondagbingo zullen worden gevraagd over te stappen naar de Bingo van de VBS. 
 
Jos meldt dat is voorgesteld dat de Schilderclub 1x per jaar mag exposeren in de 
gangen van Stervoorde. Hierover volgt nog bericht.        
 
Jacob vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot een cursus AED. 
Jacob wil graag met elkaar gezamenlijk optrekken. 
Ineke stelt voor de eisen van de gemeente op een rijtje te krijgen. Jacob wacht af wat 
de reacties van de bewoners van De Strijp zijn op de oproep in de Strijp krant. 

 
6. W.v.t.t.k. 

a. Herman meldt dat de Dansclub in de Muziekbuurt nog even stilligt tot 4  
januari 

b. De volgende gecombineerde vergadering zal worden gehouden op 19 maart 
2015. Dit wordt een vergadering ter voorbereiding van de Algemene 
Ledenvergadering op 23 april 2015.  

 
7. Rondvraag & sluiting.  

Er zijn geen rondvraagpunten. 

 
Ineke sluit de vergadering om 20.50 uur en nodigt de aanwezigen uit om samen iets te 
drinken. 


