
 

 

 
 
Verslag van de gecombineerde vergadering VBS 
Donderdag, 21 april 2016, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
 
Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ), Yvonne Sloet, Jos 
de Beer (Bridge), Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), 
Huub van der Wal, Nel Bloemen, (Klaverjassen), Jos Reneman (Schilderclub), Tonny Bekink 
(Zondagmiddagdansen), Jacob Schot (BODS), Ron Fitz (BSN) 
Tevens aanwezig: Carla Jungschläger, Wicher Heemskerk, Roel Eren  
Afwezig met kennisgeving: Elly van der Meer, Coby Lieshout (Bridge), Patrice Postuma (The 
Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Paula Heidema (BOMB), Trix Alexander (BOSZ), John 
Moeleker (BSN), Herman Bloemsaat (SCMB) 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
 
Voorzitter opent om 19:35 de vergadering. Zij had gedacht, dat er meer mensen zouden zijn op 
deze vergadering. Zij stelt Carla Jungschläger voor van Happy Bincky BOSZ, de werkgroep van de 
bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid, die de vergadering bijwoont als notulist vanwege de 
vakantie van Onno. 
Er zijn 7 meldingen van verhindering. 
Tevens is Wicher Heemskerk aanwezig om later tijdens de vergadering een update te geven 
inzake de voortgang in de totstandkoming van het financiële jaarverslag. 
Ron Eren is tevens aanwezig, hij heeft gereageerd op het bericht van Dennis Bodano van Welzijn 
Rijswijk over de vacature penningmeester van de VBS. Hij wil deze vergadering bijwonen om de 
sfeer te proeven en een idee te krijgen wat de VBS voor organisatie is. 
 

2. Ontvangen stukken 
 

 Van de Kamer van Koophandel is de bevestiging ontvangen van de uitschrijving van Robert 
van Dorst. 

 Welzijn Rijswijk heeft de VBS een brief geschreven in het kader van het aantal keren dat een 
zaal door de VBS gehuurd is binnen Stervoorde. Aangezien niet de juiste aantallen vermeld 
waren is dit gecorrigeerd bij brief die 21 april binnen kwam. De uitslag van de brief wordt 
doorgenomen. Volgens de brief is er ruim € 29.000 niet in rekening gebracht. 

 
Voorzitter beantwoordt een aantal vragen uit de zaal over de lumpsum constructie met Welzijn 
Rijswijk. 
Jos de Beer stelt vragen over de contributie, de voorzitter stelt voor om hier op een later tijdstip 
op terug te komen. 
 
 

 Begrotingsrichtlijn 2017. De voorwaarden van de subsidieverlening worden besproken door 
de voorzitter. De gemeente heeft een ander invulformulier toegestuurd; dit is uitgebreider 
en bevat meer vragen vanuit de gemeente. Er wordt meer ingezet op aantallen, hoeveelheid 
leden, bezoekers en gebruikers. 



 24 maart is de gecombineerde vergadering vervallen. Het produceren van het jaarverslag 
vergde meer tijd. Het verzenden naar de gemeente is met een maand verlengd: de 
subsidieaanvraag voor 2017 wordt een maand later ingediend. 1 mei gaan we niet halen en 
dat is akkoord aan de kant van de gemeente. 

 Beleidsmedewerker Gemma Verheul verlaat de gemeente na een lange periode van 
afwezigheid en burn-out. Hanan el Ouasghiri behartigt voortaan onze belangen. 

 

3. Verslag van de vergadering van ma 23 november 2015 
 
Pagina 1: Boogaard moet Bogaard zijn. 
Pagina 2 en 3 geen wijzigingen. 
De notulen worden vastgesteld met deze tekstuele wijziging. 

 

4. Gewijzigd reglement “Werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur 
van de werkgroepen 

 
Er komt een discussie op gang over de vraag of de bewonersorganisaties wel of geen werkgroep 
zijn van de VBS. Voorzitter legt uit dat de VBS een koepelorganisatie is en dat is vastgelegd  dat 
ook de bewonersorganisaties als werkgroep geclassificeerd worden en geen juridische 
rechtspersoon zijn. 
Ron Fitz stelt vragen over de tekstuele inhoud. 
Jacob Schot is van mening dat de BO De Strijp geen werkgroep is. 
 
De voorzitter legt de structuur van de koepelorganisatie VBS uit aan Jos de Beer. Formele zaken 
lopen via de VBS als ingang. De voorzitter blijft lang stilstaan bij de structuur van de VBS  in 
verband met afspraken en bepalingen van/met de gemeente, maar ook bij de consequenties als 
deze structuur verandert op het gebied van de subsidieverordening. Natuurlijk speelt dan ook 
het aantal te organiseren activiteiten mee. 
De verwachting is dat de gemeente in 2017 de subsidieverordening nog niet op de schop gooit. 
 
Voorzitter neemt het reglement door met de groep. Jacob Schot wil zich warm maken voor een 
afsplitsing van zijn BO van de VBS, de voorzitter wijst op de consequenties. 

 

5. Jaarverslag en jaarrekening 2015 en begroting en werkplan 2017 
 
Wicher geeft toelichting over de hoedanigheid en de status van de jaarrekening 2015. 
 
Er zijn veel werkzaamheden sinds de start in 2015 niet (meer) opgepakt door eerdere 
penningmeesters. De jaarrekening is bijna klaar en wordt op 25 mei op de algemene 
ledenvergadering besproken, en wordt voor 1 juni conform afspraak bij de gemeente ingeleverd. 
 
Vanaf 2016 moet het voor iedereen makkelijk worden om de administratie bij te houden. 
 
Jaarverslag 2015: 
Pagina 6: de voorzitter wijst op de veranderde bijdragen voor de leden. 
Pagina 15: Ron Fitz levert nieuwe foto’s aan voor het jaarverslag. 
Pagina 21: de Bridge speelt wel in juni en niet in juli en augustus. 
Pagina 25: er moet een tekst komen onder de foto van de dansmiddag. Nu lijkt het te horen bij 
de SWOT. 
 



Tonny Bekink legt de groep uit dat er geen Koningsnachbal is dit jaar in verband met het 
samenvallen met het Altzheimer Café. 
 
Voorzitter stelt vast dat het jaarverslag 2015 vastgesteld wordt met enkele tekstuele wijzigingen. 
 
Werkplan 2017: 
De tekst wordt besproken. Het werkplan 2017 is nagenoeg hetzelfde als 2016 met dien verstande 
dat er meer ingespeeld gaat worden op bewonersinitiatieven. 
 

6. Terugblik op het “benen-op-tafel” gesprek van 16 februari j.l. / VBS-nieuwe stijl 
 
De gemeente vindt het niet goed, dat de VBS voor een overgangsperiode zijn financiële 
verantwoording gewijzigd aanlevert. De werkgroepen mogen niet rechtstreeks verantwoorden 
richting de gemeente, omdat de subsidierelatie met de koepelorganisatie VBS is aangegaan. De 
huidige subsidieverordening moet worden toegepast. Aanpassingen op het gebied van de 
financiële administraties binnen de VBS zijn hierdoor urgent geworden, net als een grotere 
discipline met betrekking tot het aanleveren van de financiële formulieren door de werkgroepen. 
Het is de bedoeling dat de financiële administraties bijgehouden en aangeleverd gaan worden. 
Dit moet de komende periode samen met Wicher Heemskerk gerealiseerd gaan worden, ook de 
wijze waarop dit gedaan wordt moet besproken worden. 
Mogelijk moet daarvoor een nieuwe bijeenkomst met de penningmeesters belegd gaan worden. 
 
Sommige mensen hebben aangegeven hand en spandiensten voor de VBS te willen gaan doen. 
Het bestuur van de VBS zit nog steeds zonder penningmeester en dat is een onhoudbare situatie. 
De voorzitter vraagt aan de groep of er vragen zijn over de VBS nieuwe stijl. 
 
Ron Fitz vraagt zich af hoeveel keer de VBS met de gemeente gepraat heeft, en met wie er is 
gepraat (zowel aan de kant van de VBS als aan de kant van de gemeente). Voorzitter legt dit uit. 

 

7. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de soc. cult. werkgroepen 
 

 Koningsnachbal 2016 is besproken 

 Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord: 11 mei komt een Groenmarkt bij Steenvoorde 
wooncentrum, 8 juni is er een bijeenkomst voor alle bewoners uit de wijk, 31 augustus is er 
een Prinsessenbraderie op de Prinses Irenelaan. Dit is vorig jaar ook gedaan en blijkt een 
succes. 

 Bewonersorganisatie De Strijp: 8 juni is de Buitenspeeldag bij korfbalvereniging Reflex. De 
buurtpreventie is actief in de wijk en er is een Whatsapp groep daarvoor aangemaakt. De 
vredesboom komt weer terug op Koningsdag, Jacob legt uit dat de burgemeester langs komt. 

 Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid: samen met Stichting Amal en Steenvoorde Zuid 
Bewonersgroep organiseert Happy Bincky BOSZ Koningsdag 2016 met een aantal activiteiten. 
Bij slecht weer wordt een plan B ingezet, er wordt een grote opkomst verwacht. Daarnaast 
wordt op zaterdag 20 augustus Summerdance georganiseerd waarbij een Brazz band komt 
met een grote optocht door de wijk. 

 Het Strandwalfestival is van 9 t/m 11 september. 
 
 
 
 
 
 



8. W.v.t.t.k. 
Gecombineerde vergaderingen 2016: di 20 september en ma 21 november 
Algemene ledenvergadering: woe 25 mei 

 

 Zaterdag 21 mei is er een Vrijwilligersplein van 10:30 tot 13:00 uur in de bibliotheek van 
Rijswijk. De VBS is ook aanwezig met een eigen tafel, waarbij vacatures binnen de 
werkgroepen onder de aandacht gebracht zullen worden om nieuwe vrijwilligers te werven. 

 Activiteitenboekje. Voorzitter wil weten of er dit jaar een nieuw activiteitenboekje 
uitgegeven moet worden. De groep vindt van wel omdat er nogal wat wijzigingen zijn. 
Geadviseerd wordt deze keer een flyer uit te geven.  

 Vacature penningmeester. Paul Kuijpers, Jacob Schot en Jos Reneman hebben aangegeven 
hand en spandiensten te willen verrichten voor de VBS. Het bestuur doet nog altijd enorm 
haar best om de vacature vervuld te krijgen, ook de gemeente en Welzijn Rijswijk zoeken 
met de VBS mee. Via de formulierenbrigade (Dennis Bodano) heeft Roel Eren zich gemeld. 
Binnen de Bridge is de vacature ook besproken maar dit leverde helaas geen kandidaat op. 
Via Hanni van Waasdijk zijn 4 Rotary clubs aangeschreven om de vacature ook daar onder de 
aandacht te brengen. 
Gedacht wordt aan een duo functie gezien de hoeveelheid werk en uren per week. 
 
Het bestuur van de VBS bestaat nog steeds uit 2 personen die gezamenlijk bevoegd zijn. 
Voorzitter doet een “raar” voorstel om Wicher tijdelijk bestuurslid te laten worden. 
Jos de Beer stelt voor om Wicher als aspirant bestuurslid aan te stellen / benoemen en dan 
aan de ALV van 25 mei ter goedkeuring voor te leggen. De gecombineerde vergadering gaat 
hiermee unaniem akkoord. 

 
9. Rondvraag 

 
 Joke verzoekt iedereen hun ledenlijst aan te leveren, nieuwe leden door te geven en up-to-

date te houden. De ledenaantallen moeten voortaan ook doorgegeven worden aan de 
gemeente. Maak dat eenmalig in orde en houd daarna de wijzigingen bij. Joke wil dit graag 
van iedereen ontvangen ongeacht of dat al eerder aan haar doorgegeven is. 

 Roel complimenteert de VBS voor het afhandelen van de agendapunten en vindt het een 
prettige manier van werken. De voorzitter dankt vervolgens Roel voor zijn aanwezigheid. 

 
10. Sluiting 

 
Voorzitter dankt een iedereen voor zijn/haar komst en benadrukt nogmaals, dat de VBS nog 
steeds in zwaar weer verkeert, sluit de vergadering om 21:30 uur en nodigt iedereen uit voor een 
drankje in de kantine. 

 

 


