
 

 

 
 

Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het 
bestuur van de VBS met vertegenwoordigers van de 

werkgroepen 
 

 
 Maandag 8 november 2021, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
 
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman, Joke Eijkelhof (Bestuur), Jacob Schot (BO de Strijp), Wil 
Visser (BO Muziekbuurt), Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord), Theo van Leeuwen, Ton 
Hendriks (SC Muziekbuurt), Jos Reneman (Schilderclub), Emy Gideonse, Leny Guldemond    
(Discussiegroep), Truus Hoekstra (Bingo), Helmi Verhoeven. 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Marianne Koot (Tai Chi), Lianne Verwijmeren, Rinie van der Elst (Gespreksgroep), Wim 
Flanderhijn (BO Steenvoorde Noord), Wim Nijhuis (Darts), Cees van Delft, Marjan van Delft, 
Paul Debrichy ( The Swinging Oldtimers). Clazien de Graaf (Wandelen) 
 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda. 
Voorzitter Ineke opent de vergadering, heet iedereen welkom en vraagt of de presentielijst 
is ingevuld. Door eventuele nieuwe Corona maatregelen is de vergadering van dinsdag 9 
november verplaatst naar maandag 8 november.  
Er waren 9 berichten van verhindering. 
De nummering van de agenda moet worden aangepast. Punt 7 ontbreekt hier. 
De Bridge op vrijdagmiddag heeft 3 nieuwe bestuursleden: Hugo Kok, Nicolette Roest en 
Dick Morks. 
 
Helaas zijn er door de Corona verschillende werkgroepen gestopt. 
4 werkgroepen/clubjes stopten tijdens de Coronaperiode: 

- SC Muziekbuurt de Country Linde Dance “Magic Boots”. Er waren nog te weinig 
deelnemers. 

- SC Stervoorde de Country “Go for It” is verhuisd. Pas op de avond van hun activiteit 
was bekend of ze in de grote zaal mochten oefenen. 

- SC Stervoorde Helmi Verhoeven met Samenzang en Chi Gym. De vrijdagmorgen was 
niet geschikt. 

- SC Stervoorde het Zondagmiddag Dansen.  
3 werkgroepen/clubjes  zijn met ingang van het nieuwe seizoen 1 september gestopt: 

- SC Muziekbuurt de Schilderclub “De Waldhoorn”. Er waren nog maar 3 leden 
overgebleven na 1,5 jaar niet bij elkaar te kunnen komen. Jos Reneman neemt 
contact op met Mary Holstein over deze 3 leden.  



- SC Stervoorde de maandagavond Bridge. Er waren na 1,5 jaar niet bij elkaar te 
kunnen komen, te weinig leden overgebleven voor een leuke competitie. De namen 
van de leden zijn doorgegeven aan de vrijdagmiddag Bridge. 

- SC Stervoorde de Creaochtend van de vrijdagmorgen. Door omstandigheden waren 
er nog te weinig leden over. 

 
2. Ontvangen stukken. 

- Bericht van Welzijn Rijswijk (Errol Zeefuik) over de nieuwe Coronamaatregelen in 
Wijkcentrum Stervoorde met ingang van 25 september 2021. Dit bericht is ook 
gestuurd naar de Muziekbuurt. 

- Bericht van Welzijn Rijswijk over aanvullende Coronamaatregelen Stervoorde met 
ingang van 6 november 2021. Ook dit is doorgestuurd naar de Muziekbuurt. 

 
Verzonden stukken. 

- Mail van het VBS-secretariaat voor het aanleveren van data voor gebruik van zalen in 
Wijkcentrum Stervoorde en de actuele ledenadministratie. 

- De actie “Spaar je club gezond” van de Plus Jongenotter. Er is een mail uitgegaan aan 

de werkgroepen en BO’s met de vraag of ze deze actie door willen geven aan hun 

leden. De stand per 5 november is: 607 punten is € 430,--. 

 

3. Verslag van de gecombineerde vergadering van woensdag 30 september 2020. 
- In zowel punt 4 als punt 6 bij BO de Strijp moet wijkkrant vervangen worden door 

buurtnieuws. 
- Bij punt 6 BO Steenvoorde Noord is de situatie gewijzigd. Het Buurtpreventieteam wil 

geen onderdeel zijn van BO Steenvoorde Noord maar wel van de VBS. 
- De notulen zijn vastgesteld met 2 tekstuele wijzigingen. 

 
4. Gesprek met wethouder Johanna Besteman op 15 september 2020. 

- Hanan el Ouasghiri wordt het aanspreekpunt voor de VBS. Ze is het aanspreekpunt 
voor vragen over onze subsidieaanvraag. De gemeente geeft op dit moment de 
prioriteit aan de Brede Welzijnsnota. Daarom hebben verenigingen als de VBS geen 
eigen beleidsmedewerker meer. Hanan zal een aantal zaken voor ons uitzoeken en 
proberen vragen van de VBS te beantwoorden. 

- VBS Nieuwe Stijl. Hanan heeft inmiddels aan de afdeling Juridische Zaken gevraagd of 
zij willen toetsen of de VBS van een vereniging over kan gaan naar een 
Netwerkorganisatie. De solidariteit tussen de werkgroepen moet van ons worden 
gehandhaafd. 

- Robert heeft een toelichting gegeven op de medegebruiksovereenkomst van de 
Brede School Melodie (van 26 januari 2015). 

- Larissa de Steur (van de Gemeente) gaat kijken naar de medegebruiksovereenkomst 
en de eerder gemaakte afspraken over het gebruik van de Brede School. Het is geen 
onderzoek, maar een uitzoekklus. De VBS is benieuwd of er vervolgstappen hieruit 
zullen komen. 

 
 



5. Financiën.  
In 2020 hadden we om deze tijd een positief saldo van ong. € 14.000,--. Nu is dat ong.            
€ 13.000,--. Daar is het Sinterklaasfeest van ong. € 2.000,-- nog niet in meegenomen. De 
vraag aan de BO”s en werkgroepen is om vooral iets te organiseren. 
Iedere werkgroep en BO regelt zelf de cadeaubon voor haar vrijwilligers. Mocht je niet 
uitkomen kan er een beroep worden gedaan voor geld bij Robert. 
 

- Robert licht toe dat de wetgeving voor de jaarverslaggeving ingaande 2022 is 
gewijzigd. Het College van B&W moet dan een zogeheten 
Rechtmatigheidsverantwoording afgeven. Daarin kan ook tot uitdrukking worden 
gebracht dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan bijvoorbeeld de 
subsidieverordening. Dat biedt dus perspectief voor onze toekomstige gewenste 
verzelfstandiging van de buurtorganisaties en de werkgroepen. Wij willen namelijk 
ons solidariteitsbeginsel handhaven. Dat past niet in de bestaande 
subsidieverordening. Dus moet die overtreden worden wanneer wij het 
solidariteitsbeginsel willen toepassen. Zolang het College dat maar opschrijft in die 
rechtmatigheidsverantwoording hebben zij geen probleem met hun accountant. Dat 
was eerst wel het geval. Het College overtreedt dan wel een regel van de Raad. 
Kwestie van dat vooraf afstemmen met de Raad; beleid op ontwikkelen dus.                
Robert zal voor de verdere toelichting een brief schrijven die het bestuur aan onze 
wethouder kan sturen en we zouden die brief dan kunnen bespreken met iemand 
van Financiën van het stadhuis. 

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

- Dansmiddag Zondag/Koningsnachbal. Tonny en Aad Bekink zijn per 1 november 2021 
gestopt als vrijwilliger. De vraag is of er mensen zijn, die het organiseren van de 
Koningsnach over willen nemen. Er is een draaiboek aanwezig. 

- Bingo. Deze is gegaan van de zondagmiddag naar de woensdagmiddag in de blauwe 
zaal. Het aantal bezoekers blijft ong. 30 personen. 

- Helmi Verhoeven. Is druk bezig nieuwe activiteiten te vormen.  Dit is op de maandag 
tussen 16.00 uur en 20.30 uur. Zowel voor kinderen (Zing en Spring), als voor 
volwassenen (Lijndansen voor beginners, Samenzangclub “Voor Elck wat wils”en 
projectkoor “Sterre”). 

- Schilderen. De expositie van april 2020  “Smoelen en Portretten” hangt nu  tot 1 
december 2021 in de gangen van Stervoorde. In verband met de Corona maatregelen 
is het aantal deelnemers 20 personen. Bij aanmelding voorlopig op de wachtlijst. 

 
Bewonersorganisaties. 

- Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord. Met Pasen is er een attentie uitgedeeld 
aan 150 mensen in het kader van de eenzaamheid. Dit gebeurt ook met Kerstmis. In 
september was er een Pop-Up braderie. 

- Bewonersorganisatie Muziekbuurt. Er zijn verschillende activiteiten geweest het 
afgelopen jaar. De buitenspeeldag met de opening van een nieuw speelveld. 
Burendag. High Tea in de week van de eenzaamheid. Zomerfeest. Halloween. 



Balkonactie met planten voor jezelf en de buren. Een Wijkschouw met Wethouders 
en Buurtpreventieteam. 

- Bewonersorganisatie de Strijp. Er waren meerdere activiteiten in de wijk, waaronder: 
de Zwerfafvalbrigade, die niet alleen de straat schoon houdt, maar ook het 
zwerfafval uit de sloten haalt. Het Buurtpreventieteam bestaat 2 jaar. In 
samenwerking met de andere Bewonersorganisaties is er een Sinterklaasfeest. 

 
Wijkcentrum Muziekbuurt in de Brede School Melodie. 

- Op dinsdag 26 oktober was er een overleg met de Melodie (Kajel Singh), de VBS en 
de Gemeente Rijswijk (Saskia Valk afdeling Jeugd en Onderwijs en Hanan Quashiri). Er 
is gekeken naar de kaartclub op de woensdagavond. Er is een probleem met de 
ruimte. Na overleg met de leden van de kaartclub is gebleken, dat de 36-40 leden 
door willen gaan onder de nieuwe voorwaarden. Vervolgoverleg is op 16 november 
op het stadhuis. 

- SC Muziekbuurt Tai Chi. We hebben zo’n 20 leden (beide locaties samen) die in 
september met Tai Chi zijn gestart. Aanwas was ook nodig, omdat de mensen die 
vorig jaar erbij waren gekomen vrijwel allemaal zijn afgehaakt door de 
opeenvolgende sluitingen door corona. Wij houden ons overigens aan de 
coronaregels voor binnensport. 

 
7. W.v.t.t.k. 
De volgende gecombineerde vergaderingen zijn op dinsdag 22 maart 2022, dinsdag 20 
september 2022 en dinsdag 22 november 2022. 
De A.L.V. is op 10 mei 2022. 
(Als de situatie m.b.t. Corona dit toelaat. We hebben voor alle data de blauwe zaal 
gereserveerd.) 
 
8. Rondvraag. 
Wil Visser stopt door verhuizing als bestuurslid van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt en 
bedankt de VBS voor het vertrouwen de afgelopen jaren. 
 
9. Sluiting. 
Voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit e vergadering. 
 
 

 
 
 
 
 


