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Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Dinsdag 20 maart 2018, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
Aanwezig:  
 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Truus 
Hoekstra (Bingo), Elly van der Meer, Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Paul Kuijpers (Country 
“Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Wim Nijhuis (Darten), Emy Gideonse, Mia 
van Wissen (Discussiegroep), Jos Reneman (Schilderclub), Marjan van Delft (The Swinging 
Oldtimers / Meet & Greet),  Tonny en Aad Bekink (Zondagmiddagdansen), Moeslima 
Mohammadamin (BOSZ), Ton Hendriks (SCMB) 
 
Afwezig (met kennisgeving):  
 
Jos de Beer (Bridge), Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim Nijhuis (Darten), Lianne 
Verwijmeren (Gespreksgroep), Nicolette van ’t Wel, Manon Stuut (Kinderkledingbeurs), 
Helmi Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym),  Clazien de Graaf (Wandelen), Jacob Schot, 
Jeanette Hobo (BODS), Cees van der Sluis, Paula Heidema, Wil Visser (BOMB), Zusan Titulaer, 
Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen, Peter Mark (SCMB) 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
 

Voorzitter Ineke opent om 19:36 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst 
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom.  
Er zijn 17 berichten van verhindering binnen gekomen. 
Ineke stelt de agenda van deze vergadering vast. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

 Ontvangen stukken 
 
1. Rekening Welzijn Rijswijk van de zaalhuur 2018. Welzijn Rijswijk heeft een rekening 

gestuurd van meer dan € 10.000 voor het eerste half jaar. 
2. Ineke en Onno hebben op 8 maart een gesprek gehad met Iohanna Sandu, een 

coördinator van de Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding. Voorafgaande dit 
gesprek is gevraagd aan de discussie- en vrouwengespreksgroep of zij bij dit gesprek 
aanwezig wilden zijn, maar dat was niet het geval. Het gesprek heeft plaatsgevonden 
tijdens de creatieve ochtend van Joke in de grote zaal van Stervoorde omdat de 
bestuurskamer van de VBS op dat moment bezet was. Er is onderling kennis 
uitgewisseld. De stichting geeft voorlichting waarmee ze bekendheid willen 
genereren. Mensen die zich gediscrimineerd voelen kunnen bij deze stichting terecht 
voor gratis hulp en ondersteuning. Hierbij is sprake van hoor en wederhoor. Iohanna 
heeft beloofd flyers te sturen naar de VBS, echter tot op heden heeft de VBS nog 
steeds niets ontvangen. 
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3. Welzijn Rijswijk neemt op 26 maart, tussen 16:30 tot 19 uur in de grote zaal van 
Stervoorde, afscheid van José Koster en Jules Hirs. Ineke heeft een persoonlijke 
uitnodiging gekregen, José had zelf uitgezocht wie de uitnodigingen zouden moeten 
krijgen. Er zijn een aantal leden van de VBS aangeschreven. 
De VBS geeft een mooie bon aan José en Jules. 

 
 Verzonden stukken 

 
1. Joke heeft een aantal malen aan de werkgroepen gevraagd of ze tekst willen 

aanleveren voor het jaarverslag 2017. Ineke complimenteert Joke voor het bijhouden 
van alle ingekomen stukken. 

2. Op 20 en 28 februari hebben een aantal vertegenwoordigers van de verschillende 
bewonersorganisaties en sociaal culturele werkgroepen uit de Muziekbuurt en 
Stervoorde met Hanni van Waasdijk gesproken. Het bureau van Hanni is door de 
gemeente ingehuurd voor de Samen Sterk Wijken (onderdeel van de Innovaties in 
het Sociaal Domein). De bewonersorganisaties zullen hierin een belangrijke rol gaan 
spelen. Hanni gaat op basis van onder andere onze input (ideeën hoe men de wijken 
wil verbeteren) een voorstel opstellen voor de gemeente. Vooral van de BOMB 
kwamen veel ideeën binnen. Momenteel ligt dit op de plank bij de gemeente 
vanwege het feit dat Hanni ziek is (griep). 

 

3. Verslag van de vergadering van woensdag 24 januari 2018 
 

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 24 januari 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

 Pagina 1 
De datum staat verkeerd, dit moet 24 januari zijn. Daarnaast wordt opgemerkt dat 
Lianne Verwijmeren niet van de Discussiegroep is maar van de Vrouwengespreksgroep. 

 Pagina 2: Geen wijzigingen. 
o In de vergadering van maart zou het bestuur terugkomen op het zelf inrichten van de 

zalen. Jos Reneman merkt op dat de zaal op dinsdagmorgen wordt aangetroffen in 
onopgeruimde staat en dat de zaal niet in de basisopstelling is teruggezet door de 
vorige gebruikers. Yvonne Sloet tot Everlo merkt dit ook op. Ineke stelt voor om naar 
Janny van Welzijn Rijswijk te gaan om dit te bespreken.  
Joke merkt op dat haar bezoekers een brief hebben geschreven omdat ze het er niet 
mee eens zijn dat mensen van 70 a 80 jaar nog met tafels moeten schuiven. De brief 
gaat de komende week naar Welzijn Rijswijk. Ook Tonny Bekink van de zondag 
dansmiddag constateert dit. Jos, Joke en Ineke gaan met Welzijn Rijswijk praten. 

o Het verrijdbare dartboard is nu perfect in orde. 
o Vrijwilligerspas. Ineke heeft de bakjes gecontroleerd van de diverse werkgroepen. 

Deze worden slecht geleegd. Er liggen nog zelfs flyers in van de kerstactiviteiten. Ineke 
vraagt de leden om hier aandacht voor te hebben zodat de bakjes regelmatig geleegd 
worden. 

 Pagina 3: Geen wijzigingen. 
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 Pagina 4: Geen wijzigingen. 
o Countryline dansen ‘Go for it!’. Het jaarlijkse dansfestijn in de grote zaal van 

Stervoorde was een enorm succes. 
o In de mail van 18 januari van Willem van Haasteren van de gemeente Rijswijk, waarin 

erkend wordt dat de samenwerking tussen de Brede School en de VBS niet als 
optimaal wordt ervaren, is toegezegd dat de gemeente verschillende scenario’s zal 
uitwerken. De gemeente zou er op korte termijn op terugkomen. Tot nu toe heeft de 
VBS helaas nog niets gehoord over het oplossen van de knelpunten. 

o Bij de laatste Bingo waren slechts 25 mensen, hetgeen een tegenvallende opkomst 
genoemd mag worden. Truus Hoekstra constateert dat dit nog net te weinig is om 
volledig uit de kosten te komen. Er wordt niet quitte gespeeld. Hierdoor moet er 
worden gekort op de prijsjes (bonnen). Het verplaatsen naar de zondagmiddag Is ook 
moeilijk. Tonny Bekink vraagt zich af in welke zaal dat dan moet plaatsvinden. De 
avonden zijn niet ideaal; de mensen durven dan de deur niet meer uit en willen alleen 
overdag komen. Robert Flinterman merkt op dat er wellicht een beroep gedaan kan 
worden op het busje van Welzijn Rijswijk? Voorzitter Ineke vraagt de Bingo om er over 
na te denken. 

 Pagina 5: Geen wijzigingen. 
o Welzijn Rijswijk heeft toegezegd € 2.000 korting te geven op de zaalhuur voor de 2de 

helft van 2018. De bestuurskamer van de VBS wordt donderdag bezet door 10 
jongeren van het ROC Den Haag. Wanneer in 2019 het ROC geen gebruik meer maakt 
van de bestuurskamer van de VBS wordt het bedrag in 2019 weer aangepast. In 2019 
wordt gekeken naar het reële gebruik, het bedrag van € 2.000 blijkt aan de hoge kant. 

o Het verkennend gesprek wat Ineke gehad heeft met de leefbaarheidcommissie van de 
Prins Constantijnflat is prettig verlopen. 2 vertegenwoordigers waren daarna bij de 
openbare vergadering van de BOSZ. 

 Pagina 6: Geen wijzigingen. 
o Ineke vraagt nogmaals de aandacht voor het feit dat de bestuurskamer van de VBS 

regelmatig niet is afgesloten. 
 
Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen unaniem vastgesteld. 
 

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

 
Het gewijzigd reglement wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 april 
vastgesteld. 99% is hetzelfde gebleven als de vorige versie, er is alleen maar bijgekomen: 
 

 Punt 3 - Er zijn nu 21 werkgroepen, dat waren er 18 

 Punt 3.1 - Nieuw toegevoegd is de werkgroep Chi-gym 

 Punt 3.15 – Nieuw toegevoegd is de activiteit Concertcither binnen de werkgroep Sociaal 
Cultureel Muziekbuurt 

 Punt 3.16 – Nieuw toegevoegd is de werkgroep Samen-zang 
 
Het gewijzigd reglement wordt unaniem vastgesteld. 
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5. Jaarverslag en jaarrekening 2017, begroting en werkplan 2019 

 
Jaarverslag 2017 
Het jaarverslag van 2017 ziet er anders uit als andere jaren. De voorkant is nieuw, met foto’s 
uit zowel Sociaal Cultureel Muziekbuurt als Stervoorde. 
 
Opmerkingen: 
De nummering klopt niet. Dit heeft te maken met het feit dat er een blanco pagina na de 
inhoudsopgave weggevallen is. Dit was reeds opgevallen door Onno Boks en gecorrigeerd in 
de nieuwe versie van het jaarverslag. 
 

 Pagina 5. Koningsnachbal. De bridgeclub Sans Atout heeft ons deze avond de zaal ter 
beschikking gesteld. Zij huren deze altijd op de donderdagavond. Tonny vraagt aan Janny 
van Welzijn Rijswijk of alles voor die avond goed geregeld is. 

 Pagina 6. Mia van Wissen vraagt zich af of er in Stervoorde een AED aanwezig is. In de 
Strijp hangt er al wel een. Er wordt bevestigd dat er achter de balie van Stervoorde een 
AED aanwezig is. 

 Pagina 12. “April” mist hier in de tekst. Dit is gecorrigeerd in de nieuwe versie. 

 Pagina 20. Er mist een foto bij “zie bijgaande foto” in het item over de 
hondenpoepzakjes. Dit wordt gecorrigeerd in de nieuwe versie. 

 Pagina 23. Ineke merkt op dat het belangrijk is om alle aanwezigen tijdens de activiteiten 
aan ons door te geven. De gemeente wil dat namelijk weten. Inmiddels is alles 
doorgegeven en verwerkt in het jaarverslag. 

 Pagina 34. Marjan van Delft merkt op dat het aantal bezoekers tussen de 20 en 40 is, en 
niet zoals in het verslag staat “tussen de 20 en 50”. 

 
Het jaarverslag 2017 wordt bij deze vastgesteld. 
 

Financieel jaarverslag 2017 

 Er komt een vraag over € 45 op een rekening. Robert Flinterman legt uit hoe dat komt. 

 De kascontrolecommissie, bestaande uit Zusan Titulaer en Yvonne Sloet tot Everlo, is 
voorafgaande aan de vergadering bijeen gekomen om de jaarrekening 2017 met Robert 
Flinterman te controleren en te bespreken. Als toelichting wordt verwoord: als elk clubje 
een kasboek bijhoudt heb je betere controle en kun je de kasstromen accuraat 
bijhouden. Voor de penningmeester is het dan beter na te gaan of alles klopt wanneer 
het aangeleverd wordt. Er horen geen kastekorten te zijn. Er wordt geconstateerd dat er 
bij Sociaal Cultureel Stervoorde een kastekort van € 1.000 is, hetgeen onbegrijpelijk is. 

 
Voor de rest wordt alles goedgekeurd, de commissie stelt de vergadering voor het bestuur 
decharge te verlenen. 
 

 Pagina 43. Robert betoogt: de VBS heeft een eigen vermogen van € 22.000. Er wordt 
opnieuw een verzoek gedaan aan de bewonersorganisaties om te proberen om na te 
gaan wat ze gaan doen de komende jaren en dat aan het bestuur te laten weten. Van 
belang is dat duidelijk wordt gemaakt dat de bewonersorganisaties helderheid gaan 
verschaffen over hun te plannen activiteiten. Doe ook eens wat extra’s, maar laat dat het 
bestuur weten, aldus Robert Flinterman. 
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 Pagina 45 en verder. Het € teken staat verkeerd. Ook dit is inmiddels gecorrigeerd in de 
nieuwe versie van het jaarverslag. 

 Pagina 46. Betalingsverschil van € 1.036. Er is één niet nader te noemen werkgroep van 
Sociaal Cultureel Stervoorde verantwoordelijk voor dit betalingsverschil. 
o Ineke: Belangrijk is het maandelijks aanleveren van de administratie, dit geldt ook 

voor de onderliggende clubjes van SCMB. Deze moeten aangeleverd worden aan de 
penningmeester van SCMB met op de cc de VBS. Inmiddels heeft de penningmeester 
de clubjes diverse keren aangesproken om te handelen volgens de richtlijnen van de 
VBS. 

o Joke vraagt zich af wat de post “telefoon/internet” inhoudt en wat het bedrag van  
€ 168 wat bij SC Stervoorde staat omvat. Robert legt uit dat dit de som is van de 
achterliggende werkgroepen. 

 Pagina 47. Deze pagina heeft geen nummering. 
o Robert Flinterman komt terug op de niet bekende plannen van de 

bewonersorganisaties. Het is gewenst wat die plannen zijn want dat zijn goede 
onderleggers voor de begroting waarop we kunnen sturen en achteraf een verklaring 
kunnen geven bij de realisatie versus begroting.  

o Van 4 werkgroepen van Sociaal Cultureel Muziekbuurt zijn geen gegevens 
aangeleverd, ondanks meerdere verzoeken van Robert. Robert legt nogmaals uit dat 
het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor de financiën van de VBS (en onderliggende 
werkgroepen), echter deze verantwoordelijkheid ontstijgt ons inziens onze 
aansprakelijkheid. Daarom is aan de gemeente een voorstel gedaan om de structuur 
van de VBS aan te passen. 

o Als toevoeging op het niet ontvangen van alle kasinventarisaties merkt Robert 
Flinterman op dat het eigen belang is voor de VBS om geen kasverschillen te hebben. 
Heb je kasverschillen, zoals nu het geval is, heb je alle schijn tegen. Robert benadrukt 
opnieuw dat het verstandig is om kassaldi boven de € 250 te storten op de 
bankrekening van de VBS. Dat verkleint het risico van kasverschillen. Zolang dit niet 
gebeurt houd je kasverschillen, en zal het verschil van € 1.000 niet teruggebracht (en 
verklaard) kunnen worden. Robert spreekt de hoop uit dat iedereen zijn best gaat 
doen om in 2018 niet weer opnieuw zo’n groot kasverschil te hebben. Er is slechts een 
klein deel binnen de VBS verantwoordelijk hiervoor, dus mensen, let op en lever je 
spullen (op tijd) aan. 

 
De vergadering stelt bij deze het financieel jaarverslag 2017 vast en verleent decharge aan 
het bestuur. 
 

 Pagina 48. Het jaartal van de begroting moet 2019 zijn. Dit is inmiddels gecorrigeerd. 
 
Begroting 2019 
Net als in 2018 staat het resultaat van 2018 op - € 5.000. Dit betekent dat we meer geld 
uitgeven dan ontvangen. De begroting van 2019 is ontstaan door de ervaringen van eerdere 
jaren bij elkaar te voegen. De begroting 2019 is vermoedelijk realistischer omdat die is 
vastgesteld op de realisatie van 2017. De begroting van 2018 is vastgesteld in 2016 en 
meerdere malen bijgesteld en daarmee niet reëel. Robert doet nogmaals het verzoek aan de 
bewonersorganisaties om meer activiteiten te organiseren. 
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Paul Kuijpers vraag zich af waarom de rente zo hoog is en merkt op dat er 
betalingsverschillen zijn. Hoe spreek je de mensen daar op aan? Robert antwoordt: door te 
blijven smeken om het beter te doen en de spullen (op tijd) aan te leveren. De voorspelling 
voor 2019 is dat er nog steeds betalingsverschillen zullen zijn, maar Robert heeft de goede 
hoop dat dit in 2019 minder of zelfs over is. Het VBS bestuur is tot nu toe te vriendelijk 
opgetreden en is van mening dat de financiële verantwoordelijkheden meer bij de 
werkgroepen moeten liggen. 
 
De vergadering stelt bij deze de begroting 2019 vast. 
 
Werkplan 2019 
Het werkplan van 2019 is nagenoeg hetzelfde als die van 2018, echter is er een passage 
concreter gemaakt voor de gemeente. 
De passage “Bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn de laatste jaren steeds 
belangrijker geworden. Een koepelorganisatie, zoals de VBS, is niet meer de aangewezen 
organisatiestructuur om hier op een goede manier invulling aan te geven. Hiervoor zou een 
nieuwe organisatievorm gevonden moeten worden. De VBS stelt voor om de werkgroepen 
los te koppelen en heeft sinds 2016 de wens om een netwerkorganisatie te worden.” is 
aangescherpt als signaal voor de gemeente. Er staat hetzelfde maar dan anders verwoord. 
Paul Kuijpers vraagt zich af hoever de verantwoordelijkheden gaan voor de werkgroepen. 
Ineke antwoordt: wat de VBS betreft is de mate waarop het bestuur verantwoordelijk is, is 
niet meer van deze tijd. Het bestuur hoopt op voorstellen van het nieuwe college van de 
gemeente. Nu is de lumpsum regeling een gecompliceerde regeling zonder enige vorm van 
transparantie. 
 
Wat de jaarlijkse afromingen betreft legt Robert uit: In het begin van het boekjaar wordt 
gekeken naar de saldi van de werkgroepen met een bankrekening. Er bestaan vroegere 
afspraken dat positieve saldi afgeroomd worden en overgezet worden naar de 
hoofdrekening. Nu gaat de VBS dat doen bij een saldo boven de € 250, waarbij 
uitzonderingen mogelijk zijn. De afroming vindt plaats, omdat het transparanter is om van 
één (hoofd)rekening te betalen. Wanneer werkgroepen toch extra geld nodig hebben 
ontvangen zij aanvullende middelen. Het afromen van saldi zal binnenkort plaatsvinden. 
 

Voor wat de clubjes met een saldo van boven de € 250 geldt helzelfde, dit moet 
overgedragen worden aan de VBS. Bij voorkeur moeten de bedragen afgestort worden op de 
rekening van de VBS. 
 
Aad Bekink vraagt zich af of er onwil is met het afromen? Ineke antwoordt: nee, niet meer. 
Ton Hendriks: er is een verschil in de clubjes van SCMB, de ene heeft geen kastekort, de 
andere wel. De afdracht is nog steeds niet in orde en onregelmatig. Ineke antwoordt: als de 
verantwoording straks rechtstreeks naar de gemeente gaat, wordt de verantwoordelijkheid 
alleen maar groter. Het moet anders. De nieuwe penningmeester moet daar extra op 
toezien. 
 

Voorzitter Ineke constateert dat het werkplan 2019 vastgesteld is. 
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6. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele 
werkgroepen 

 

 Marjan van Delft (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet): De Meet & Greet stopt 
mogelijk, er komen te weinig bezoekers. Marjan wil later dit jaar met het VBS bestuur om 
de tafel om dit te bespreken. Ineke reageert: jullie moeten zelf de afweging maken. 

 Jos Reneman (Schilderclub): De dinsdagochtend groep is dinsdagavond gezamenlijk uit 
eten geweest bij Resto van Harte. 

 Ton Hendriks: de schoonmaakster is nog steeds niet vervangen 

 Mia van Wissen (Discussiegroep): De discussiegroep begint een beetje klein te worden, 
hopelijk komt er wat aanwas. 

 Moeslima Mohammedamin (BOSZ): Aanstaande zondag is er een creatieve activiteit, de 
kinderen kunnen aanstoken maken in Stervoorde. Daarna is er een optocht naar 
verzorgingshuis Steenvoorde. Er komt een bespreking met Albert Heijn voor wat betreft 
sponsoring. 

 Aad Bekink (Zondagmiddagdansen): Dit gaat goed. Er komt 26 april weer een 
Koningsnachbal. De subsidieaanvraag bij de gemeente loopt momenteel. 

 Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden): Nog steeds hetzelfde. Wij zoeken iemand die les 
kan geven in het haken en breien. 

 Robert Flinterman: Als er een hobbyclub fotografie komt, meld ik me gelijk aan 
 

7. W.v.t.t.k. 
 

De vergaderdata voor 2018: 
Gecombineerde vergaderingen: maandag 24 september en donderdag 22 november 
Algemene Ledenvergadering: dinsdag 24 april 2018 
 

8. Rondvraag 

 
Joke roept de leden op om de bakjes vaker te legen. Er liggen nog zelfs vrijwilligerspassen in. 

 
9. Sluiting en borrel 

 
Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:45 uur en 
nodigt iedereen uit voor de borrel. 
De volgende vergadering is woensdag 24 september 2018 


