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Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Dinsdag 19 maart 2019, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 
 

  
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Joke 
Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Lianne Verwijmeren (Gespreksgroep), Wim Nijhuis (Darten), 
Jan Leidelmeyer, Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Jos Reneman (Schilderclub Stervoorde), 
Mia van Wissen, Emy Gideonse (Discussiegroep), Yvonne Sloet tot Everlo, Elly van der Meer 
(Bridge), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Jacob Schot (BO de Strijp), Frans Kalse, Zusan 
Titulaer (BO Steenvoorde Noord), Dennis van der Geer, Wil Visser (BO Muziekbuurt), Tonny 
Bekink (Zondagmiddagdansen), Theo van Leeuwen, Betty Theunissen (SCMB). 
 
Afwezig (met kennisgeving):  
Coby Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Nicolette van ’t Wel, Manon Stuut (Kinderkledingbeurs),  
Marjan van Delft (The Swinging Oldtimers), Marianne Koot (Tai Chi), Clazien de Graaf 
(Wandelen), Nico van Geresteijn (BO Muziekbuurt), Sytske Hoogenboom (BO Steenvoorde 
Zuid), Ton Hendriks  (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, en stelt de aanwezigen in het 
kader van de privacywetgeving de vraag of er geluidsopnamen gemaakt mogen worden. De 
agenda van deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
Er zijn voor zover op dit moment bekend 10 berichten van verhindering. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

Ontvangen stukken: niet veel, alleen een factuur van Welzijn Rijswijk voor het eerste 
halfjaar van 2019 voor de huur van de zalen in Stervoorde, inmiddels zitten we op 
€ 10.211,10 voor een half jaar. Dit bedrag stijgt gestaag, en is exclusief het gebruik voor het 
dansen op de zondag, dat is € 250 per keer, in totaal 7 keer per jaar. 
 
Er zijn geen verzonden stukken. 
 

3. Verslag van de vergadering van woensdag 23 januari 2019 
 

Het verslag van de gecombineerde vergadering van woensdag 23 januari 2019 wordt 
unaniem goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

• Pagina 1: Geen wijzigingen. 

• Pagina 2: Geen wijzigingen. 
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Op bladzijde 2 staat een passage over de nieuwe subsidieverordening van de gemeente. 
Helaas bleek het niet mogelijk om te komen tot een overgangsregeling.  

• Pagina 3: Geen wijzigingen. 

• Pagina 4: Geen wijzigingen. 

• Pagina 5: Geen wijzigingen. 
Jacob Schot vertelt dat het buurtpreventieteam de Strijp inmiddels is opgericht, Ineke 
vraagt Jacob om hier bij agendapunt 6 nog iets over te vertellen. 

• Pagina 6: Geen wijzigingen. 
 
Het verslag wordt unaniem vastgesteld, onder dankzegging van notulist Onno Boks. 
 
4. Gewijzigd Reglement “Werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur van de 

werkgroepen” 
 
Het reglement wordt jaarlijks aangepast, met name wat aangepast wordt zijn de 
werkgroepen die we in het lopende jaar hebben. Soms worden werkgroepen opgeheven en 
zijn er bijgekomen. De wijzigingen ten opzichte van de vorige keer worden doorgelopen, dit 
zijn er niet veel: 

• De datum van de algemene ledenvergadering, deze is nu 2019 geworden. 

• Het aantal vaste werkgroepen bij 3 is veranderd van 21 naar 22 (eentje meer). 

• 3.6. De werkgroep Crea Ochtend is er bij gekomen, van Joke Eijkelhof op de vrijdag. 

• De werkgroep Meet & Greet van de Swinging Oldtimers is vervallen (gestopt). In plaats 
daarvan is er ze nu 2 maal per jaar een koffieconcert maar is het niet meer de werkgroep 
Meet & Greet. 

• In Stervoorde is er een werkgroep Tai Chi bijgekomen, dat is de werkgroep die in de 
Melodie op vrijdagmiddag zat en verhuisd is naar Stervoorde op de vrijdagmiddag. Deze 
werkgroep was onderdeel van Sociaal Cultureel Muziekbuurt en is bij Stervoorde 
gekomen als aparte werkgroep. 

• 3.21. Ineke heeft geconstateerd dat in het reglement, wat al jaren bestaat, andere 
namen staan vermeld voor de subwerkgroepen van de Bewonersorganisatie 
Steenvoorde Zuid ten opzichte van het Jaarverslag. Ineke vraagt aan Trix Alexander om 
hier naar te kijken. 

 
Jacob Schot vraagt of het nieuw opgerichte buurtpreventieteam opgenomen kan worden als 
werkgroep. Ineke meldt dat Jacob zelf moet regelen dat het buurtpreventieteam een 
subwerkgroep gaat worden. Bij Steenvoorde Noord is dat niet zo en is dat apart. Jacob gaat 
dit bekijken en geeft het zo nodig door, zodat het in het reglement opgenomen kan worden. 
De AED is ook niet als aparte subwerkgroep genoemd. Het is aan Jacob aldus Ineke. 
Ineke benadrukt verder dat het reglement een intern stuk is dat op aangeven van de notaris 
jaren geleden opgesteld diende te worden omdat het ontbreekt in de statuten. Jacob wil dit 
zo regelen omdat het buurtpreventieteam geen eigen budget heeft, als de subwerkgroep 
onder de BO de Strijp valt wel. Voor de VBS is er geen enkel bezwaar om dat zo te doen. De 
vrijwilligers van het buurtpreventieteam worden dan ook vrijwilligers van de VBS en komen 
in aanmerking voor de vrijwilligerspas van Welzijn Rijswijk. 
 
Bij deze is het Gewijzigd Reglement goedgekeurd en gaat het door naar de Algemene 
Ledenvergadering alwaar het definitief zal worden vastgesteld. 
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5. Jaarverslag en jaarrekening 2018 en begroting en werkplan 2019 
 
Ineke merkt als eerste op dat er een inlegvel in de postvakjes is gelegd waar het jaarverslag 
van de Schilderclub Stervoorde 2018 op staat. In het jaarverslag staat nog het oude verslag 
van 2017 van de Schilderclub vermeld. 
Verder is het jaarverslag een stuk is wat in opmaak gemaakt is door Onno, vandaar dat de 
naam van Onno er in staat, het verslag is met z’n allen gemaakt, dus complementen voor 
allemaal. Het jaarverslag heeft onderweg wat hobbels gehad, maar was op tijd klaar, onder 
dankzegging van Ineke. 
Het verslag wordt per pagina doorgelopen. Als er opmerkingen, vragen of tekstuele 
wijzigingen zijn kunnen deze dan gelijk meegenomen worden. 
 

• Pagina 1 (voorpagina). De bovenste plaat is een afbeelding die Sociaal Cultureel 
Muziekbuurt heeft laten ontwerpen en staat ook in ons activiteitenboekje. In de 
afbeelding wordt weergegeven welke diverse activiteiten er allemaal plaatsvinden in het 
wijkcentrum Muziekbuurt. Afbeeldingen van Koningsdag de Strijp, de Swinging Oldtimers 
en de voorkant van het activiteitenboekje maken de voorpagina compleet. 

• Pagina 2: geen inhoud. 

• Pagina 3: inhoudsopgave. 

• Pagina 4: geen inhoud. 

• Pagina 5: Ineke heeft een inleidend stukje geschreven voor de gemeente, en dit moet als 
zodanig worden gelezen. Ook is er vermeld dat de VBS een netwerkorganisatie wil gaan 
worden. 

• Pagina 6: In de 2de alinea staat dat we 137 vrijwilligers hebben, iets waar we trots op 
kunnen zijn en waar de gemeente niet omheen kan. 
José Koster heeft zeker wel 25 jaar als sociaal cultureel werker bij de VBS hand en 
spandiensten verleend, het bestuur ter zijde gestaan en was zij de duizendpoot die alles 
regelde. Ze is vanaf het begin bij de VBS betrokken geweest, en is nu met pensioen, 
nadat ze na de VBS bij Welzijn Rijswijk heeft gewerkt. 

• Pagina 7: Nogmaals de mededeling over de wens van verandering van 
organisatiestructuur, iets waar we 3 jaar geleden mee begonnen zijn tijdens een 
brainstormsessie met de 2 wijkcoördinatoren. De vraag ligt nog steeds bij de gemeente. 

• Pagina 8 (BO de Strijp): BO de Strijp heeft 10 activiteiten georganiseerd en krijgt 
daarvoor een groot compliment. Jammer dat de ruimte onder de cirkelflat niet gebruikt 
kan worden. 

• Pagina 9: geen opmerkingen. 

• Pagina 10: geen opmerkingen. 

• Pagina 11: Onno merkt op dat het tegeltje goed gelukt is in het verslag. 

• Pagina 12: geen opmerkingen. 

• Pagina 13 (BO Steenvoorde Zuid): Ineke vraagt aan Trix of ze nog een keer wil kijken naar 
de namen van de subwerkgroepen. 
Robert vraagt of het mogelijk is om een zin over de samenstelling van het bestuur te 
herformuleren. Dit zal worden gedaan. 

• Pagina 14: er is heel veel oranje te zien. Trix vertelt over de leuke dag op het 
evenemententerrein voor de Bogaard. Vanwege de goede samenwerking met Albert 
Heijn wordt Koningsdag daar gehouden. Ondanks het grote succes van Koningsdag in de 
Strijp was het ook heel druk op Koningsdag bij de Bogaard. Burgemeester en 
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Wethouders kwamen ook even kijken. Er werd een compliment gegeven en de vraag om 
het volgend jaar ook weer te doen. Later tijdens de vergadering meer over Koningsdag. 

• Pagina 15: geen opmerkingen. 

• Pagina 16: geen opmerkingen. 

• Pagina 17: In totaal zijn er 11 activiteiten georganiseerd door de BO Steenvoorde Zuid. 

• Pagina 18 (BO Muziekbuurt): geen opmerkingen. 

• Pagina 19: Wil Visser levert nog een stukje over buslijn 23 aan voor het Jaarverslag 2018 

• Pagina 20 (BO Steenvoorde Noord): Het is leuk om te lezen dat de groep vrijwilligers 
groeit. 

• Pagina 21: geen opmerkingen 

• Pagina 22: de waterballonnen doen het weer goed bij de BO Steenvoorde Noord. 

• Pagina 23: geen opmerkingen 

• Pagina 24: geen opmerkingen 

• Pagina 25 (Sociaal Culturele Werkgroepen in Wijkcentrum Stervoorde): het stuk over de 
Schilderclub Stervoorde wordt vervangen voor het jaarverslag 2018 (inlegvel). 

• Pagina 26/27 worden vervangen voor nieuwe pagina’s over de Schilderclub Stervoorde. 

• Pagina 28 (Bridge): Ineke vraagt aan Yvonne Sloet tot Everlo of er een verklaring is voor 
het feit dat ze van 150 naar 122 deelnemers zijn gegaan. Yvonne vertelt dat er een aantal 
mensen gestopt zijn, mede door de hoge leeftijd van de deelnemers (gemiddelde leeftijd 
is 80). Er wordt constant gekeken of er nieuwe leden geworven kunnen worden. Ineke 
wijst Yvonne er op, dat een afnemende hoeveelheid deelnemers ook gevolgen heeft 
voor de financiële draagkracht van de werkgroep.  

• Pagina 29 (Darten): Het jaartal moet veranderd worden naar 2018, verder is het stuk 
identiek als de versie in het Jaarverslag 2017. 

• Pagina 30: Ineke merkt op dat de werkgroepen dit jaar een stuk beter de aantallen 
deelnemers hebben doorgegeven. Vandaag (19 maart) is het formulier van de gemeente 
binnengekomen waarop de VBS de aantallen moet invullen. 

• Pagina 31: geen opmerkingen. 

• Pagina 32 (Dans en ontmoetingsmiddagen): de foto’s zijn erg donker en dus nauwelijks 
te zien. Robert verzoekt de foto’s aan hem te zenden, dan kan hij ze proberen op te 
lichten. Dit is echter niet gegarandeerd, maar het is het proberen waard. 

• Pagina 33: de computerlessen worden op afspraak gegeven door Elio. 

• Pagina 34: met de wandelclub gaat het erg goed. Deze wandelclub is in de ochtend. Er is 
ook een wandelclub in de avond, echter die is van Welzijn Rijswijk. 

• Pagina 35 (Swinging Oldtimers): geen opmerkingen 

• Pagina 36: geen opmerkingen 

• Pagina 37: geen opmerkingen 

• Pagina 38: geen opmerkingen 

• Pagina 39 (Sociaal Culturele Werkgroepen in Wijkcentrum Muziekbuurt): geen 
opmerkingen. 

• Pagina 40: we hebben van Marianne Koot een mail ontvangen waarin ze aangeeft dat de 
alinea “op donderdag middag van …” niet juist is en veranderd moet worden. 

• Pagina 41 (Tai Chi Moy): op verzoek van Robert en na een discussie met de aanwezigen 
in de vergadering wordt een alinea over de Brede School aangepast en een deel 
geschrapt. 
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• Pagina 41 (Schilderclub Waldhoorn): dit is een tekst van vorig jaar. Ineke merkt op dat de 
zin “we willen in maart weer een open dag houden …. 2017” geschrapt moet worden. 
Tevens zal de tekst op diverse passages aangepast worden. 

• Pagina 42: geen opmerkingen. 
 
Op verzoek van de vergadering wordt in het Jaarverslag 2018 de naam Onno Boks onder 
iedere pagina aangepast. 
 

• Pagina 43 (Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2020): De VBS heeft ook in 2018 
weer aardig z’n best gedaan alles uit te geven wat er ontvangen is. De uitgaven liggen 
ook dit jaar weer aardig in lijn met de begroting, we hopen dat we volgend jaar ook weer 
hetzelfde resultaat kunnen behalen. 
Volgens de balans hebben we een eigen vermogen van € 83000, hetgeen een aardige zak 
met geld is. Opnieuw het verzoek van Robert om je best te doen om leuke dingen te 
blijven verzinnen voor de mensen. 

• Pagina 44: het tekort is € 3165. 
Yvonne merkt op dat er in het verslag van 23 januari staat vermeld dat we het jaar 
voordelig hebben afgesloten, en in dit verslag staat dat we een tekort hebben van 
€ 3165. Robert legt uit dat het voordeel uit te leggen is ten opzichte van de begroting. 
Het geraamde tekort is € 5000 en is dus minder uitgevallen. 

• Pagina 45: bij de baten staat als laatste “Mondriaan” € 2000. Welzijn Rijswijk heeft onze 
bestuurskamer gebruikt voor het ROC Mondriaan op de donderdag. Later bleek de 
ruimte niet zo frequent te zijn gebruikt als gedacht, en nu gebeurt dat helemaal niet 
meer. De VBS zag dat niet aankomen, en om deze reden is deze post apart vermeld. 

• Pagina 46: dit is het overzicht waarbij te zien is wat Sociaal Cultureel Muziekbuurt, 
Sociaal Cultureel Stervoorde en de 4 Bewonersorganisaties in grote lijnen hebben 
uitgegeven. Bij het resultaat zijn er een aantal negatief (te kort) en een aantal positief 
(hebben over) geëindigd. Volgens de subsidieverordening kunnen we de tekorten van de 
een verrekenen met het overschot van de ander. 
Robert legt voorts uit dat de huren van Stervoorde niet bepaald transparant in de 
huidige lumpsum regeling zichtbaar zijn. 
 
Ineke constateert dat we hiermee de jaarrekening voorlopig hebben vastgesteld. 
 

• Pagina 48 (verklaring kascommissie): Ineke leest de verklaring van de kascommissie voor, 
bestaande uit Jacob Schot en Frans Kalse. De kascommissie is op 19 maart 
bijeengekomen en heeft boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur 
wordt gedechargeerd. 
Jacob voegt toe dat alle in goede orde gecontroleerd. 

• Pagina 47 (begroting 2020): Jacob merkt op dat ROC Mondriaan niet vermeld is in de 
realisatie van 2018. Jacob ziet graag een dergelijke specificatie vermeld zien. Ineke vraagt 
of Jacob opnieuw in de kascommissie voor 2019 wil plaatsnemen en complimenteert 
Jacob voor zijn grondigheid. 
Robert vervolgt: naar aanleiding van het busreisje van november 2018 is de vraag of het 
op prijs gesteld gaat worden om ook in 2019 een dergelijke busreis te organiseren. Zo ja, 
zijn er al suggesties voor 2019? Jacob geeft een suggestie voor een dagtocht voor 
Volendam en Texel met een heleboel bezienswaardigheden. Deze suggestie wordt 
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meegenomen. De VBS is in het verleden al een keer naar Texel geweest. Tevens wordt de 
Biesbosch als weer als optie genoemd. 
De VBS hanteert als criterium dat er niet te veel gelopen hoeft te worden, en gaat in 
overleg met Pasteur reizen over de mogelijkheden. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering gaat het besluit genomen worden waar de busreis dit jaar heen gaat. 
 
Ineke constateert dat hiermee de begroting is goedgekeurd. 

 

• Pagina 49 (VBS werkplan 2020): dit is 1 op 1 hetzelfde als vorig jaar, met als opmerking 
dat de Algemene Ledenvergadering op 23 april is. 
 
Ineke constateert dat hiermee het werkplan 2020 is goedgekeurd. 

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

• Joke Eijkelhof (nieuwe werkgroep Crea Ochtend op vrijdag): dit is een gezellige groep en 
dat gaat prima. 

• Theo van Leeuwen, Betty Theunissen (Sociaal Cultureel Muziekbuurt): Rommel van de 
Brede School wordt afgevoerd door hun, dat scheelt weer in de afvoerkosten. Theo 
voegt toe dat er een nieuw bandje  is, maar dat het helaas niet gaat lukken om tijdens 
Koningsnach al goed te kunnen spelen. Tonny Bekink komt met een suggestie voor een 
ander bandje. Jules Selig van de Schilderclub is contactpersoon. 

• Tonny Bekink (Zondagmiddag dansen) vertelt over Koningsnach Stervoorde op 26 april in 
de avond. Ze komen mensen te kort om de zaal te komen versieren en vraagt hulp. Jos 
Reneman wil komen helpen om de zaal te versieren. 

• Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid) vraagt ook om vrijwilligers om te komen helpen op 
Koningsdag (27 april overdag) tussen 10 en 13 uur. 

• Paul Kuijpers (Country Stervoorde) vertelt over hun jaarfeest. 

• Jos Reneman (Schilderclub Stervoorde): van 1 tot 30 april mag de Schilderclub in de 
gangen van Stervoorde weer een schilderexpositie houden. Het thema van de 
tentoonstelling is deze keer lentebloemen. 

• Mia van Wissen, Emy Gideonse (Discussiegroep): we plannen altijd een uitje voor de 
zomerstop, op 26 april. De Discussiegroep is nu met 10 personen. Er is geen wachtlijst. 

• Yvonne Sloet tot Everlo, Elly van der Meer (Bridge): we hebben weer nieuwe leden. 

• Frans Kalse, Zusan Titulaer (BO Steenvoorde Noord): volgende week gaan we weer 100 
paasstukjes maken voor de ouderen. Verder zijn we bij Albert Heijn geweest voor een 
bespreking over de Koningsdag. Zusan is al 2 keer gebeld door Dennis Bodano voor 
aanvullende informatie in verband met de subsidieaanvraag voor de Koningsdag. Trix 
Alexander (BO Steenvoorde Zuid) vult aan dat er een boodschappenlijstje opgegeven 
moest worden, wat extra werk met zich meebracht. Tonny Bekink legt uit dat er 
problemen waren met de digitale aanvraag voor de subsidieaanvraag. Trix Alexander legt 
uit dat er nog 2 partijen een aanvraag hebben gedaan voor een subsidie voor Koningsdag 
op dezelfde plek.  
De BO Steenvoorde Zuid organiseert op 13 april een Paaslunch met de kinderen en 
daarna gaan ze Paasstokken maken. 

• Jacob Schot (BO de Strijp): wij hebben de subsidie inmiddels ontvangen. Voorts legt 
Jacob uit dat ze op 21 april (1ste Paasdag) paaseieren gaan zoeken tussen 14 en 15 uur. 
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Op 1 april gaan we met de burgemeester de wijk in als aftrap voor het nieuwe 
buurtpreventieteam de Strijp. Alle verkeersborden moeten worden aangepast dat er een 
buurtpreventieteam is gekomen. Onno geeft Jacob een suggestie om de veilige buurt 
app te gaan gebruiken ter vervanging van de WhatsApp groep omdat deze niet aan de 
AVG wetgeving voldoet. 

• Wil Visser (BO Muziekbuurt) legt uit dat er momenteel geen beweging zit bij de 
gemeente over bus 23. Ook de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) beweegt 
niet. Een onderzoek van de gemeente Rijswijk toont aan dat er meer mensen instappen 
dan aangenomen is. Ook klopt de tijdswinst niet, deze blijkt slechts 1,5 minuut te zijn in 
plaats van de aangenomen 3 minuten. Daarnaast blijken de afstanden tot de 
dichtstbijzijnde haltes anders te zijn. 
Vorige week is de BO Muziekbuurt bij de gemeente geweest om te praten over de 
Smeltkroes, dit was een kennismakingsgesprek om te kijken of en hoe er samengewerkt 
kan worden met de organisaties die van de Smeltkroes gebruik gaan maken. Ineke was 
ook bij dit gesprek aanwezig en heeft aangegeven dat het belangrijk is dat er een 
financiële bijdrage komt voor de bewonersorganisatie omdat de huidige subsidie 
bedoeld is voor datgene waar ze nu mee bezig zijn. Een nieuw beleid betekent een nieuw 
budget, anders gaat de boel wringen. 
De BO Muziekbuurt is bezig om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 
Koningsdag te organiseren. 
Er komt weer een wijkschouw. 
Er ligt een plan een zomerfeest te geven met de opening van de Smeltkroes. 

 
7. Wat verder ter tafel komt 
 

- Gecombineerde vergaderingen 2019: maandag 23 september en donderdag 21 
november. 

- Algemene Ledenvergadering 2019: dinsdag 23 april. Hier worden alle stukken 
vastgesteld voor de gemeente. 
 

8. Rondvraag 
 

• Wim Nijhuis (Darten) dankt (zoals iedere vergadering) het bestuur voor alle inzet. 

• Paul Kuijpers (Country “Go for it”): een aantal vergaderingen eerder is er gesproken over 
de accommodatie in het Prinses Irene Sportpark. Paul vraagt of dat nog steeds in 
ontwikkeling is. Volgens Ineke leeft het idee nog steeds voor het buurthuis van de 
toekomst. Op de website van de gemeente Rijswijk staat dat ze in het kader van het 
sociaal domein  iets willen met activiteiten in de wijk Steenvoorde . 

• Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord) vraagt wanneer de subsidie gestort wordt. Onno 
legt uit dat de subsidie voor kwartaal 1 net binnen is, en vanavond (19 maart) gestort kan 
worden naar de betreffende werkgroepen. De gemeente is ieder jaar erg laat met 
betalen in het eerste kwartaal. Ineke legt uit dat de VBS pas de subsidie doorstort op het 
moment dat de VBS deze zelf van de gemeente Rijswijk ontvangt. 

• Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge) vraagt of de VBS iets gehoord heeft dat Welzijn Rijswijk 
Stervoorde gaat verlaten. Ineke legt uit dat Welzijn Rijswijk in de plannen alleen het oude 
raadhuis (huis van de stad) gaat verlaten, en niet Stervoorde. 
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• Robert Flinterman: Jacob heeft al ja gezegd om deel te nemen aan de kascommissie 
2020, Robert vraagt aan Frans Kalse of hij ook wil deelnemen. Frans wil best een 2de 
termijn deelnemen aan de kascommissie. 

 

9. Sluiting en borrel 
 

Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:15 uur en 
nodigt iedereen uit voor de borrel. 
 
De volgende vergadering: algemene ledenvergadering dinsdag 23 april 2019. 
De volgende gecombineerde vergadering is maandag 23 september 2019. 


