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Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Woensdag 24 mei 2017, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
Aanwezig:  
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Elly van 
der Meer, Coby Lieshout (Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Nicolette van ’t Wel, 
Manon Stuut (Kinderkledingbeurs), Jos Reneman (Schilderclub), Jacob Schot (BODS), Carla 
Jungschläger (BOSZ) 
Afwezig met kennisgeving:  Yvonne Sloet tot Everlo, Jos de Beer (Bridge), Joke Eijkelhof 
(Creatieve ochtenden),  Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Norma Rison 
(Gespreksgroep), Jules Seelig (Schilderclub), Marjan van Delft, Patrice Postuma (The 
Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Huub Klunder, 
Maria Rosa Flinterman (BODS), Moeslima Mohammadamin (BOSZ), Zusan Titulaer (BSN), 
Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Annika en Herman Bloemsaat, Rob Swärtz (SCMB) 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
 

Voorzitter Ineke opent om 19:32 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst 
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 19 berichten van 
verhindering binnen gekomen, veelal om verschillende en begrijpelijke redenen, bovendien 
is er vanavond de finale van de Europa League wedstrijd. 
Ineke heet het bestuur van de Kinderkledingbeurs een hartelijk welkom. 

 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

 Ontvangen stukken 
1. De gemeente Rijswijk heeft een ontvangstbevestiging gestuurd van de door de 

VBS aangevraagde subsidie 2018 en de verantwoording over het subsidiejaar 
2016. 

2. De wijzigingen bij de Kamer van Koophandel zijn verwerkt, Wicher Heemskerk is 
geen bestuurslid meer, en Robert Flinterman is toegetreden tot het bestuur. 

 Verzonden stukken. Er zijn geen verzonden stukken 
 

3. Verslag van de vergadering van donderdag 23 maart 2017 
 

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 23 maart 2017 is unaniem goedgekeurd 
en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

1. Pagina 1: De VBS was goed vertegenwoordigd met 6 personen op de Brede 
Welzijnsbijeenkomst van 21 april 2017. 

2. Pagina 5: Het bestuur heeft contact gehad met Helmi Verhoeven over de 
doorstart van de zanggroep, echter Ineke heeft verder niets meer vernomen. 
Hierdoor staat er geen item in het nieuwe activiteitenboekje van de VBS. 
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Vorige week dinsdag (16 mei) heeft Ineke gesproken met Truus Hoekstra, Truus organiseert 
bij de SBOR een bingo en wil dat ook gaan organiseren bij de VBS. Dit wordt met open armen 
ontvangen door de VBS en past prima binnen in het schema van de vrijgevallen ochtenden 
van de Swinging Oldtimers. Er is plek op de vrijdagavond. 
 

4. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele 
werkgroepen 

 
 Jos Reneman (Schilderclub): Dinsdagmiddag heeft iedereen wat aangeboden om wat 

mee te nemen omdat het 30 mei de laatste keer is. De donderdag is inmiddels 
afgesloten. In de rode zaal is een vrolijke wand ingericht met schilderstukken van de 
Schilderclub. 
Er is een wisselend aantal leden, soms lopen mensen binnen.  

 Jacob Schot (BODS): Op 3 mei zijn 30 boomspiegels voorzien met 300 plantjes. Volgend 
jaar wordt dit in de hele Strijp gedaan. 
Het nieuwe wijkpark is geopend, er wordt veel gebruik van gemaakt. 
Van 15 tot 17 mei zijn in het kader van “Zonne-Strijp” (samen doen is goedkoper) 
zonnepanelen geplaatst in de Strijp. Het animo hiervoor was minder als 3 jaar geleden, er 
waren minder inschrijvingen. 
14 juni aanstaande wordt er weer een buitenspeeldag georganiseerd bij Refleks in de 
Strijp. 

 Paul Kuijpers (Country Go for It): In maart had de Country Go for It het jaarfeest. Het 
kostte veel energie om alles rond te krijgen. Volgend jaar wordt het feest mogelijk in 
februari georganiseerd. Ineke vraagt of de County Go for It dit jaar vertegenwoordigd is 
tijdens het Strandwalfestival. 

 Kinderkledingbeurs: Manon legt uit dat Nicolette en zij de organisatie van de 
Kinderkledingbeurs van Petra Mosterd hebben overgenomen, zij doen dit samen met 
een team jonge moeders. Begin april was er de zomerkledingbeurs, en in oktober is er de 
winterkledingbeurs. In eerste instantie was er een lagere hoeveelheid kleding, maar dat 
neemt inmiddels weer toe, en ook de bezoekersaantallen nemen toe. Een tijdje geleden 
was het even spannend of de Kinderkledingbeurs rendabel zou zijn, maar inmiddels loopt 
de beurs goed. Veel mensen die normaal niet komen in Stervoorde laten hun gezicht 
zien. 

 Carla Jungschläger (Happy Bincky BOSZ): 14 juni wordt er een buitenspeeldag 
georganiseerd op de Wiardi Beckmanlaan. Er is een vaste sponsor gevonden voor alle 
activiteiten, de Albert Heijn. Aan het eind van buitenspeeldag wordt een kleurwedstrijd 
georganiseerd waar de Albert Heijn wat prijsjes gaat uitreiken. De brandweer is gevraagd 
om water te leveren voor de buikschuifbaan. Tevens komt er een dame de kinderen 
schminken. Sportcity levert hulp als tegenprestatie uit de match van de Beursvloer. 
Summerdance wordt dit jaar weer in augustus gehouden. 
Halloween wordt in oktober georganiseerd. 
Koningsdag is georganiseerd op de Aletta Jacobsstraat. Er was onder andere een 
rodeostier en er waren glijbanen en springkussens. 
De WhatsApp groep heeft momenteel 87 aanmeldingen, er druppelen nog steeds 
nieuwe mensen binnen. Inmiddels is een eerste zaak opgelost door de WhatsApp groep, 
de daders van graffiti in de wijk zijn gepakt, ook mede dankzij het buurtpreventieteam. 
De WhatsApp groep is een rustige groep, maar als er wat gebeurt is er ook gelijk actie. 
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Er is een handtekeningenactie geweest om wijkagent Jimmy Lukas  te behouden. Op 19 
mei is Jimmy als wijkagent gestopt, en komt op 7 juni tijdens de openbare vergadering 
nog zijn zegje doen. 

 Bridge: Elke maandagavond is het feestavond en er worden dingen georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld met de Pasen. Veel mensen van de maandagavond gaan naar de 
vrijdagmiddag. Jos doet het geweldig en werkt leuk met licht dementerende ouderen, en 
dat is dankbaar werk omdat deze ouderen met steun en hulp toch kunnen blijven 
komen. 
 

5. Financiën 

 
Bij de gemeente Rijswijk is op 31 maart door de VBS een voorstel (concept overeenkomst) 
neergelegd om de werkgroepen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen 
financiën. Recent heeft de VBS een update gevraagd van dit verzoek. Jose de Vries 
Rosengarten heeft 22 mei laten weten dat het voorstel nog niet aan juridische zaken is 
voorgelegd omdat er mogelijk toch een andere oplossing gaat komen voor de financiële 
vraagstukken van de VBS. Voor de zomer zal er in ieder geval duidelijkheid zijn of deze 
oplossing doorgaat. De gemeente neemt het voorstel van de VBS in ieder geval zeer serieus. 
 
Robert Flinterman: De ingezonden boekhoudingen zijn over het algemeen aardig compleet 
vanwege een redelijke discipline van vrijwel iedereen, zelfs tot en met augustus! Sociaal 
Cultureel Stervoorde doet het goed, bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt is dat niet het geval, 
slechts 4 werkgroepen hebben hun spullen bij Robert ingeleverd. Er missen er nog tenminste 
6. Er gaat binnenkort een gesprek plaatsvinden met Sociaal Cultureel Muziekbuurt om zaken 
op orde te stellen. 
Robert wil graag uiterlijk 1 juli alle boekhoudingen binnen hebben, en ook volledig en 
geactualiseerd. Pas dan kan goed inzichtelijk worden hoe we er voor staan ten opzichte van 
de begroting. Robert legt uit wat het belang van een begroting is in deze, van te voren 
opgeven wat je denkt te gaan uitgeven. Wanneer er overschrijdingen zijn kan er 
democratisch worden besloten wat te doen of in te grijpen. 
Ook de boekhoudingen van sommige bewonersorganisaties zijn nog verre van compleet en 
actueel, ook dit moet voor 1 juli op orde zijn. Tevens wordt er nog te weinig via de 
bankrekeningen van de VBS gewerkt. 
 
Manon van de Kinderkledingbeurs merkt op dat zij een uitzondering zijn, en 2 maal paar hun 
financiën mogen verantwoorden aan de VBS omdat er maar 2 beurzen zijn per jaar. 
 
Elly van der Meer merkt op dat er dus nog geen update gegeven kan worden of het goed 
gaat met de VBS, of het begrotingstekort inmiddels afneemt. Robert bevestigt dit. 
 
Robert merkt op dat inkomsten zoveel mogelijk gestort moeten worden op de bank. De VBS 
is er een zeer groot voorstander van om met de bank te werken om zo transparantie te 
waarborgen. Misverstanden worden daarmee ook voorkomen, daarnaast is de administratie 
op deze manier veel simpeler te volgen. 
Jos Reneman merkt op dat veel contributies cash worden afgedragen, zij stort het vervolgens 
op de bankrekening van de VBS. Daarnaast merkt Jos op dat ze nog steeds niet kan betalen 
van haar rekening. Dit wordt verder uitgezocht en zo nodig via de ING aangepast. 
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6. W.v.t.t.k. 
 

Er komt in augustus weer een nieuw activiteitenboekje van de VBS, dit wordt eind augustus 
verspreid in de wijken. Er zijn veel wijzigingen en nieuwe foto’s aangeleverd. Helaas kunnen 
de potentiële nieuwe activiteiten nog niet vermeld worden. 
 
De volgende gecombineerde vergaderingen zijn op dinsdag 26 september en maandag 20 
november. In het reglement staat dat er 4 gecombineerde vergaderingen per jaar zijn. 
Vroeger waren dit er 10, nu 4 per jaar, dit wordt voorlopig zo aangehouden. Voorzitter Ineke 
complimenteert iedereen met hun aanwezigheid en bijdragen. 
 

7. Rondvraag 

 
Jacob Schot (BODS): Jacob wil graag de conceptversie van het nieuwe activiteitenboekje 
ontvangen, zodat hij kan controleren of echt alles zoals doorgegeven ook daadwerkelijk 
vermeld is. In het verleden bleek dat nog wel eens niet het geval geweest te zijn. 
 
De Kinderkledingbeurs merkt op dat zij nog content en een paar leuke foto’s willen 
aanleveren voor het nieuwe activiteitenboekje en vraagt of dit nog mogelijk is. Onno heeft 
met Annemie van Puurrood gebeld en dat blijkt nog even mogelijk te zijn. 
Afgesproken is dat de Kinderkledingbeurs nog wat aanlevert, dit wordt verwerkt en dan 
wordt het concept rondgestuurd met het verzoek de finale check te doen. Bepaald moet 
worden wanneer dan de uiterste en definitieve sluitingsdatum moet zijn in verband met het 
op tijd drukken van het boekje. Gezien de naderende zomervakantie zal er nog maar weinig 
ruimte voor aanpassingen zijn. 

 
8. Sluiting 

 
Voorzitter Ineke dankt een iedereen voor zijn/haar komst, sluit de vergadering om 20:18 uur 
en wenst iedereen een fijne vakantie. 
 

9. Ter afsluiting: de borrel 
 
Deze vindt plaats met een zeer beperkte hoeveelheid mensen, naast het bestuur blijft er 
slechts 1 persoon. De finale van de Europa League wedstrijd blijkt toch een grotere 
aantrekkingskracht te hebben.  


