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Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
 
Donderdag 21 november 2019, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 
 

Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Joke 
Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Jacob Schot (BO De Strijp), Sytske Hoogenboom (BO 
Steenvoorde Zuid), Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord), Dennis van der Geer, Wil Visser (BO 
Muziekbuurt), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks (SCMB), Jos Reneman (Schilderclub 
Stervoorde), Rinie van der Elst (Vrouwengespreksgroep), Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), 
Cees van Delft, Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers), Emy Gideonse, Mia van Wissen 
(Discussiegroep), Wim Nijhuis (Darten), Truus Hoekstra (Bingo), Tonny en Aad Bekink 
(Zondagmiddagdansen), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Nicolette van ’t Wel 
(Kinderkledingbeurs) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Nico van Geresteijn (BO Muziekbuurt), Lianne 
Verwijmeren (Gespreksgroep), Frans Batelaan (Klaverjassen Muziekbuurt), Jan Leidelmeyer 
(Country), Elly van der Meer, Coby Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Manon Stuut 
(Kinderkledingbeurs), Marianne Koot (Tai Chi), Clazien de Graaf (Wandelen) 
 
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 en vraagt in het kader van de 
privacywet toestemming voor het gebruik van opnameapparatuur.  
Er zijn 10 berichten van verhindering. Cees van Delft wil iets eerder weggaan. 
Aan het eind van de vergadering zal Joke de VVV cadeaukaarten uitdelen welke bedoeld zijn 
voor de actieve vrijwilligers om die te bedanken voor hun inzet voor 2019. De cadeaukaarten 
zijn om veiligheidsredenen nog niet geactiveerd. 
 
2. Ontvangen en verzonden stukken 
 
Ontvangen stukken: 
 

• De uitnodiging voor het jaarlijkse vrijwilligersfeest op zaterdag 7 december vanaf 20 
uur in de Sir Winston Club. Een andere plek, voorheen was het feest in de Rijswijkse 
Schouwburg. Een aanrader, de gemeente is zoals altijd royaal met hapjes. Er kon 
gestemd worden op vrijwilligers die aangemeld waren door de besturen. Dit jaar 
schijnen er heel veel inzendingen geweest te zijn. 

• Een bericht van the Swinging Oldtimers over achtergrondinformatie met betrekking 
tot de Piet Engels Centennial Big Band Fest op 10 november jongstleden in het 
theater De Nieuwe Regentes in Den Haag. Meer hier over in agendapunt 6. 



2 

 

 
Verzonden stukken: 
 

• Joke heeft naar iedereen een mail doen uitgaan waarin ze vraagt of de gegevens van 
deelnemers (welke en hoeveel) van de werkgroepen aangeleverd kunnen worden. De 
uiterste inzenddatum is 30 november. Veel werkgroepen hebben inmiddels al gehoor 
gegeven aan de vraag. Met name uit wijkcentrum Muziekbuurt moet nog heel veel 
binnenkomen met uitzondering van de klaverjas- en jokerclub.  
Ook van de BO’s is nog niet alles binnen (BOMB, BOSN, BOSZ). Joke licht toe dat het 
alleen gaat om de deelnemers die frequent komen en voor het bestuur van belang 
zijn, niet om de mensen die eenmaal per jaar op een vergadering komen.  
Het is voor de VBS belangrijk om dat te weten om inzicht te hebben in de 
hoeveelheid leden binnen de werkgroepen en BO’s. Joke verzamelt als enige de 
namen, zij is functionaris gegevensbescherming van de VBS. 

 
3. Verslag van de vergadering van maandag 23 september 2019 
 
Het verslag van de gecombineerde vergadering van maandag 23 september2019 wordt 
onder dankzegging van notulist Onno Boks unaniem met wijzigingen goedgekeurd en 
vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

• Pagina 1. Geen opmerkingen 

• Pagina 2. Ineke citeert uit een artikel in Groot Rijswijk van donderdag 14 november, 
waarin wethouder Jeffrey Keus aangeeft dat voor 2020 de maatschappelijke 
organisaties geen inflatiecorrectie krijgen op de gemeentelijke subsidie. Dit betekent 
dat we in 2020 hetzelfde of wellicht iets minder subsidie krijgen. Als argument wordt 
aangevoerd dat de gemeente in deze financieel mindere tijden begrip vraagt van de 
maatschappelijke partners. 
Hebben we het over 2021 dan kan Ineke meedelen, dat de beleidsambtenaar op het 
stadhuis heeft gezegd, dat er waarschijnlijk op 1 mei 2020 hierover meer 
duidelijkheid komt. Mogelijk dat er tijdens de algemene ledenvergadering op 21 april 
2020 iets over te zeggen is. 

• Pagina 3. 
- Ineke meldt dat het gesprek met wethouder Johanna Besteman toegelicht wordt 

bij agendapunt 5. 
- Morgen (vrijdag de 22ste) gaan we naar Fong Shou. Tonny en Aad Bekink zullen 

net als andere jaren als gastheer en gastvrouw fungeren. 70 Mensen hebben zich 
opgegeven, meer dan we ooit gehad hebben. 

• Pagina 4. 
- Jacob Schot vraagt naar de status van het verzoek om de logo’s van de BO’s van 

de VBS aan te passen naar 4 letters. Nu staat er “VBS” in de logo’s (behalve bij de 
BO Steenvoorde Noord), zijn voorstel is dat aan te passen naar 4 letters. Ineke 
vraagt na bij Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord) of er binnen de BO gesproken is 
over de omvorming van de naam naar BOSN (nu is dat BSN). De BO vindt het een 
prima idee, echter dat was nog niet teruggekoppeld aan Ineke. Of het logo aldus 
aangepast kan worden moet nog intern besproken worden. 
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Wil Visser (BO Muziekbuurt) wil BOMZB hebben als naam, maar dat is niet 
mogelijk, de naam dient 4 letters te bevatten. Ook wordt BO-MB geopperd, 
echter ook dat is niet mogelijk. De BO Muziekbuurt gaat het aanpassen van het 
logo ook nog intern bespreken. 
Jacob Schot merkt op dat hij het jammer vindt dat er vanavond geen besluit 
genomen kan worden, het staat duidelijk in het vorige verslag zodat dat bekend 
was bij iedereen. Ineke legt uit dat dit formeel pas tijdens de algemene 
ledenvergadering besloten kan worden, dus we hebben nog tijd. 

- Ineke legt uit dat de BO Steenvoorde Noord momenteel op een laag pitje staat. Er 
is afgesproken tijdens een overleg met Dennis Bodano en José de Vries (beiden 
van de gemeente Rijswijk) dat er in 2020 op woensdag 16 september een 
openbare vergadering gaat plaatsvinden. 1 Vergadering per jaar is het minimum 
wat nodig is om te kunnen voldoen aan de oude subsidieverordening van 2006. 

• Pagina 5. 
- Jacob Schot merkt op dat de algemene ledenvergadering op 21 april 2020 is. In de 

notulen staat 22 april vermeld. 
- Paul Debrichy merkt op dat er 4 bands waren op 10 november. In de notulen 

staat 10 bands. 

• Pagina 6. Het chocolaatje van Wim Nijhuis was lekker. 
 
4. Financiën 
 
Robert legt uit dat de VBS momenteel een positief saldo heeft en dat er nog financiële 
ruimte is voor de werkgroepen om nog in 2019 in samenspraak met het bestuur extra 
activiteiten te organiseren. Het bestaansrecht van de VBS is gebouwd op de activiteiten voor 
de wijken die we vertegenwoordigen.  
Er zijn bewonersorganisaties, waarbij het activiteitenniveau in 2019 erg laag is. Het bestuur 
verzoekt daarom met name de bewonersorganisaties om goed na te denken over de 
activiteiten in 2020, maar ook in ogenschouw te nemen dat het aanvragen van extra 
subsidies beter in samenspraak met het bestuur kan geschieden. Alle activiteiten moeten 
voldoen aan de doelstellingen en ten goede komen aan de wijken. 
Vanuit de groep komen diverse creatieve voorstellen die gewogen worden ten opzichte van 
maatschappelijke doelstellingen en te behartigen belangen van de VBS. 
Verder merkt Ineke op dat er bewonersorganisaties zijn die dit jaar één of geen wijkkrant 
hebben uitgegeven. 
Ton Hendriks vraag zich af of er al nieuws is over de rekening (2018 en 2019) van het Lucas 
van de huur van de Melodie school. Er wordt op dit moment door het Lucas nagedacht over 
deze rekeningen. 
 
5. Jaarlijks gesprek met de wethouder 
 
Op 6 november is het bestuur bij wethouder Johanna Besteman geweest. Johanna had ons 
uitgenodigd tijdens een openbare vergadering van de bewonersorganisatie Steenvoorde 
Zuid. Tijdens dit jaarlijkse gesprek hebben we aan Johanna uitgelegd hoe de VBS in elkaar zit 
(sociaal culturele werkgroepen en bewonersorganisaties) en welke activiteiten we 
organiseren in de 2 buurthuizen. Bij de gemeente is minder bekend dat alle werkgroepen 
afzonderlijk een eigen bestuur hebben die zelfstandig regelen hoe de activiteiten er uit zien. 
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Bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt is een overkoepelend bestuur. De bewonersorganisaties 
organiseren geen sociaal culturele activiteiten, maar activiteiten zoals Burendag, Koningsdag 
of bijvoorbeeld een wijkschouw. 
Het geheel is moeilijk te managen voor het VBS bestuur, er moet meer eigentijds geopereerd 
gaan worden en de werkgroepen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit kan pas 
ingaande 2021 wanneer de nieuwe subsidieverordening van kracht wordt. Op financieel 
gebied is dat inmiddels in gang gezet. 
Johanna vond deze informatie zeer interessant, temeer omdat de VBS met de tijd mee wil 
gaan, maar dat dit nog niet mogelijk is vanwege de strakke structuur waarin de VBS zich 
momenteel bevindt. Dit heeft mede te maken met de lumpsum regeling, die het mogelijk 
maakt gezamenlijk de zalen te bezetten. Dit maakt het ingewikkeld voor de onderliggende 
afzonderlijke werkgroepen. Daarom zit Joke meer achter het aantal deelnemers per 
werkgroep aan zodat het geheel beter inzichtelijk is. 
Johanna stelde voor om met de directeur (Miriam Bryson) van Welzijn Rijswijk te gaan 
praten over de lumpsum regeling in Stervoorde. Helaas is dit altijd tegen gehouden door de 
directeur, maar inmiddels is een nieuwe situatie ontstaan vanwege de nieuwe 
subsidieverordening die is aangenomen. Er is een afspraak gemaakt voor een gesprek met 
Miriam Bryson op woensdag 8 januari 2020, helaas was er niet eerder tijd. Met de 
wethouder is afgesproken dat de VBS eerst zelf probeert te komen tot nieuwe afspraken, 
mocht dat niet lukken, zal de wethouder voor ons bemiddelen bij Welzijn Rijswijk. 
Het gesprek met Welzijn Rijswijk zal tevens in het teken staan van het verbeteren van de 
samenwerking en afstemming tussen de VBS en Welzijn Rijswijk, er is te veel concurrentie en 
te veel van hetzelfde in het organiseren van activiteiten van beide organisaties. 
Wil Visser (bewonersorganisatie Muziekbuurt) vraagt hoe het zit met de zaalhuur. Ineke legt 
uit dat in de huidige subsidieverordening staat vermeld dat de bewonersorganisaties per 
normbuurt in het kader van samenlevingsopbouw 1 keer per jaar de grote zaal gratis mogen 
gebruiken in wijkcentrum Stervoorde, en 8 keer een kleine zaal.  
Wanneer (mogelijk) vanaf 2021 elke sociaal culturele werkgroep zijn eigen huurrekening 
krijgt is het belangrijk dat de werkgroepen het aantal deelnemers bijhouden en tijdig 
proberen naar een passende zaal te gaan. Immers, het aantal deelnemers moet straks de 
zaalhuur opbrengen. 
Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge) maakt zich zorgen over de maandagavond in verband met 
de teruglopende hoeveelheid deelnemers. De zaal moet daar op aangepast worden. 
Wil Visser merkt op dat Frans Lambertie geen zaalhuur betaalt, echter dat heeft te maken 
met het samenwerkingsverband tussen een aantal grote organisaties. 
Paul Kuijpers vraagt of de VBS in de toekomst de zaalhuur deels blijft ondersteunen wanneer 
de werkgroepen zelfstandig de huur moeten gaan betalen. Hier kan nog geen antwoord op 
gegeven worden omdat onbekend is hoe de gemeente daar tegen aan kijkt. 
 
6. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 
 

• Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden) gaat verhuizen met de donderdagochtend naar 
de blauwe zaal. De huidige zaal is straks niet meer te betalen door de hoeveelheid 
deelnemers. 

• Namens Clazien de Graaf van de Wandelclub vertelt Ineke dat ze het 5 jarig lustrum 
vieren. De Wandelclub is met nul begonnen, op dit moment zijn er 39 vaste 
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wandelaars. Deze activiteit slaat heel erg aan en iedereen gaat er op de 
donderdagochtend heel graag naar toe. Vanavond heeft de Wandelclub haar etentje. 

• Truus Hoekstra (Bingo) meldt dat de Bingo weer loopt zoals dat in de zomer het geval 
was. De laatste keer waren er 32 deelnemers. Ook de door haar georganiseerde 
rommelmarkt is een succes geworden. De samenwerking en medewerking met 
Vluchtelingenwerk is helaas wat tegengevallen. 

• Paul Debrichy (the Swinging Oldtimers) vertelt over de activiteiten die dit jaar nog 
gaan plaatsvinden, vrijdag de 13de december vindt er een koffieconcert plaats. De 
volgende dag vindt er in Frankenland ook een optreden plaats in het kader van het 
kerstprogramma. Het Piet Engels Centennial Big Band Fest is geweest op 10 
november, dit was een redelijk goed succes met een boven verwachte opkomst. Het 
publiek waardeerde het optreden van the Swinging Oldtimers. 

• Nicolette van ’t Wel (Kinderkledingbeurs) vertelt dat er in oktober weer een winter 
Kinderkledingbeurs is geweest, dit loopt goed maar er zijn enige verbeterpunten. 
Voorheen ging de overgebleven kleding naar Roemenië, tegenwoordig gaat deze 
naar de Weggeefwinkel in Rijswijk die er erg blij mee is. 

• Ton Hendriks (Sociaal Cultureel Muziekbuurt) vertelt dat de clubjes lopen, behalve de 
Bingo De ligging van de school speelt parten. De kaartclub loopt goed, en wordt 
steeds groter, de dansclub heeft een nieuw lid. De mensen vinden het nog steeds 
leuk om het te organiseren. Helaas is er iemand op internet bezig met een onjuiste 
manier van bekendmaken van de muziek activiteiten. 

• Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge) vertelt dat de maandagavond slecht loopt, deze 
mensen gaan allemaal naar de vrijdagmiddag. Op dit moment zijn er op de 
maandagavond 41 deelnemers, op de vrijdagmiddag 77. 

• Jos Reneman (Schilderclub Stervoorde) vertelt dat ze wisselende aantallen hebben, 
omdat ouderen stoppen verjongt de club zich. Er wordt nog steeds op persoonlijke 
titel van iemand geëxposeerd in de kerk, er loopt een onderhandeling om in het 
Kruispunt een schilderij op de eerste etage te mogen hangen. Ook is Jos bezig met de 
bibliotheek om in september te mogen exposeren. 

• Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden) vertelt dat ze een gelijkblijvend aantal leden 
heeft (35). Het clubje van 6 op de vrijdag bestaat al 20 jaar zit in de bestuurskamer 
van de VBS. 

• Rinie van der Elst (Vrouwengespreksgroep) vertelt dat ze momenteel 9 leden heeft 
en dat het gezellige club is. 

• Wil Visser (BO Muziekbuurt) vertelt dat ze afgelopen jaar vrij kalm zijn geweest met 
het organiseren van activiteiten. In 2020 kunnen ze terecht in de Smeltkroes en 
worden er daar activiteiten georganiseerd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid 
om Koningsdag in het Wilhelminapark te gaan organiseren. 

• Jacob Schot (BO de Strijp) vertelt dat er op 30 november het Sinterklaasfeest met de 
4 bewonersorganisaties wordt georganiseerd in de grote zaal van het wijkcentrum 
Stervoorde. Er hebben zich inmiddels 100 kinderen aangemeld. Helaas loopt de 
onderlinge communicatie tussen de 4 bewonersorganisaties niet goed, hier zijn 
verbeterpunten voor volgend jaar. 
Het buurtpreventieteam loopt goed. Ze zijn gestart met 6 mensen, nu zijn dat er 10. 
Ook worden er dit jaar weer kersthuizen beoordeeld in de wijk, en wordt er een 
grote kerstbingo gehouden bij Refleks in Rijswijk. 
Onderhandelingen met Rijswijk Wonen over het gebruik van de Cirkelflat lopen. 
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• Ineke vertelt dat de BO Steenvoorde Noord uit een e-mailgroep van de gemeente is 
verwijderd.  
Frans Kalse meldt, dat er in december een overleg plaatsvindt met de gemeente over 
de verkeersproblemen op de Generaal Spoorlaan – Schaapweg. De verlichting is niet 
goed, daarnaast is er behoefte aan een zebrapad. 

• Emy Gideonse (Discussiegroep) vertelt dat ze op 22 november met een busreis naar 
kasteel Haarzuilens gaan. Het is er erg druk, je moet veel lopen, maar het is beslist de 
moeite waard om te gaan. De Discussiegroep heeft momenteel 10 leden. 

• Wim Nijhuis (Darten) vertelt dat het met darten ook goed gaat, er zijn zelfs te veel 
mensen waardoor er op elkaar gewacht moet worden. Iedereen is welkom bij het 
darten. Verder bedankt Wim het bestuur weer met alle inzet van afgelopen jaar. 

• Sytske Hoogenboom (BO Steenvoorde Zuid) vertelt dat er op zaterdag 14 december 
in Stervoorde een Winterfair wordt georganiseerd. 

• Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen) vertelt dat ze iedere keer veel moeten 
verslepen om de zaal op orde te krijgen voor het dansen. Het beheer van Welzijn 
Rijswijk moet assisteren met het verschuiven van de tafels, echter dat gebeurt 
momenteel helaas niet. 

• Onno Boks vraagt aan Tonny of de presentielijst voor het etentje van Fong Shou in 
goede orde is ontvangen. 

 
7. Wat verder ter tafel komt 
 
De komende vergaderingen zijn gepland op: 

- Gecombineerde vergaderingen 2020: woensdag 22 januari, dinsdag 17 maart, 
maandag 21 september en donderdag 19 november. 

- Algemene Ledenvergadering 2020: dinsdag 21 april. 
 
8. Rondvraag 
 

• Ineke meldt dat de VVV cadeaukaarten uitgedeeld worden. 

• Ineke vertelt naar aanleiding van vragen van Jos Reneman (Schilderclub Stervoorde) 
en Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen) dat de clubjes nog een verzoek bij de 
penningmeester kunnen doen voor extra budget. 

• Onno Boks vertelt dat de VVV cadeaukaarten vanavond geactiveerd zullen worden. 

• Ineke vertelt dat na de vergadering geborreld gaat worden met kaas en worst. 

• Het verzoek wordt gedaan aan Ton dat de VOG’s van de leidinggevenden nog 
geregeld moeten worden voor de verlenging van de horecavergunning van het 
wijkcentrum Muziekbuurt. 

• Emy Gideonse (Discussiegroep) doet navraag over de leeftijd van de gespreksgroep. 

• Tonny Bekink bedankt Joke Eikelhof voor haar inzet voor de VBS van afgelopen jaar. 
 
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 gecombineerde vergadering: woensdag 22 januari 2020 


