
 
Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van 

de VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen. 
 

Dinsdag 22 maart 2022, aanvang 19.30 uur. 
Wijkcentrum Stervoorde. 

 
 

 

 

Aanwezig 

Ineke van Vliet, Robert Flinterman, Joke Eijkelhof (Bestuur VBS), Jacob Schot (BO de Strijp), Frans 
Kalse (BO Steenvoorde Noord), Dennis van der Geer, Bianca de Haan-Niesen, Zornitsa Dimitrova, 
Nico van Geresteijn (BO Muziekbuurt), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Hans v.d. Linde 
(Wandelen), Marianne Koot (Tai Chi Moy), Wim Nijhuis (Darten), Ton Hendriks (SC Muziekbuurt), 
Frans Batelaan ( Klaverjassen Muziekbuurt). 
 
Afwezig (met kennisgeving) 
Lianne Verwijmeren, Rinie van der Elst (Vrouwengespreksgroep), Hugo Kok, Dick Morks, Nicolette 
Roest (Bridge), Helmi Verhoeven (Samenzang, Chi Gym), Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers), 
Astrid Liauw A Fong (BO Muziekbuurt). 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De voorzitter Ineke opent om 19,35 uur de vergadering. Heet alle aanwezigen welkom en vraagt of 
iedereen de presentielijst heeft ingevuld. 
 
2. Ontvangen stukken 

- Er is een wijziging in de bestuurssamenstelling van BO Muziekbuurt 
- Clazien de Graaf stopt per 1 april met de organisatie van de Wandelclub. Ze zoekt nog een 

opvolger. Hans v.d. Linde geeft aan, dat er momenteel door de deelnemers wordt uitgezocht 
hoe ze kunnen blijven wandelen. 

- Nicolette van ’t Wel en Manon Stuut stoppen als organisatoren van de Kinderkledingbeurzen. 
De beurs van april gaat daarom niet door. Er wordt gezocht naar een opvolger. De beurs van 
oktober blijft daarom nog even staan. 

- Er is een brief van de Gemeente Rijswijk ontvangen waarin definitief wordt aangegeven dat de 
subsidie van 2020 is goedgekeurd. Wel moeten we een bedrag van € 4.235,= terugbetalen. 

- Een tweede brief van de Gemeente Rijswijk met de subsidiebeschikking 2022 € 49.185,= 
- Ter vergadering deelt Nico van Geresteijn het nagekomen jaarverslag 2021 van de BO 

Muziekbuurt uit. 
 
 Verzonden stukken 

- Op 19 december 2021 is er een mail uitgegaan naar de BO’s en Werkgroepen met het verzoek 
het jaarverslag 2021 aan te leveren voor 25 januari 2022. 

- De mails van Welzijn Rijswijk op 16 november ’21, 20 december ’21 en 17 januari ’22 
aangaande de Coronamaatregelen in Stervoorde zijn niet alleen naar de Werkgroepen in 
Stervoorde gestuurd maar ook naar SC Muziekbuurt. 

- Inschrijven UBO voor de VBS bij de Kamer van Koophandel. 
- Een brief van de Gemeente Rijswijk over de Vrijwilligerswaardering. De vrijwilligers kunnen als 

dank voor hun inzet kiezen uit 3 voorstellingen van het Rijswijks Jeugdtheater in de Rijswijkse 
Schouwburg. 

 

 



3. Verslag van de gecombineerde vergadering van maandag 8 november 2021 
- Bladzijde 2: De eindstand van de actie bij de Plus is € 426,= 
- Bladzijde 2: Het Buurtpreventie Team van BO Steenvoorde Noord is verwerkt in het gewijzigde 

reglement. 
- De afdeling Juridische Zaken van de gemeente ziet geen mogelijkheden voor het handhaven 

van het solidariteitsbeginsel bij een VBS Nieuwe Stijl. 
- Bladzijde 3: Onze vraag over de rechtmatigheidsverantwoording is nog niet beantwoord door 

de afdeling Financiën van de gemeente. Robert zou onze vraag het liefst rechtstreeks 
bespreken  met iemand van de afdeling Financiën  of met de accountant. 

 
Het verslag wordt unaniem vastgesteld. 
 
4. Gewijzigd Reglement “Werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met de 
werkgroepen 
Jacob Schot vraagt om een andere schrijfwijze in de tekst van BO de Strijp. Hij stelt voor 
Buurtpreventie Team De Strijp. De buurtpreventieteams zijn een aanwinst voor de wijken. 
 
5. Jaarverslag en jaarrekening 2021, begroting en werkplan 2023 
De bewonersorganisaties hebben allemaal flink wat activiteiten georganiseerd, ondanks de 
coronapandemie. 
Bij de sociaal culturele activiteiten wordt opgemerkt, dat de enthousiaste bezoek(st)ers vooral de 
gezelligheid en de sociale contacten missen als het wijkcentrum noodgedwongen is gesloten. De 
Wandelclub geeft aan, dat “onderweg een bakkie doen” door de horecasluiting niet meer mogelijk 
was. 
De vertegenwoordigers van het Wijkcentrum Muziekbuurt geven aan, dat hun verbazing groot was, 
toen bleek, dat er in het leeggekomen gebouw van Rijswijk Wonen door Welzijn Rijswijk in grote 
mate dezelfde activiteiten werden opgestart als in hun buurtcentrum in de Brede School Melodie het 
geval is. De directeur van de school wil niet meer, dat er sociaal culturele activiteiten van de VBS 
plaatsvinden onder schooltijd. Ze vindt, dat de tijden zijn veranderd, sinds de start van de Brede 
School Muziekbuurt. 
Het bestuur van de werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt wijst er op, dat zij in het verleden door 
de gemeente verplicht werden te verhuizen van hun ruimte in de Marimbahal naar de nieuwe Brede 
School. Dit was een zogenoemde bestuursopdracht van het toenmalige college. 
Marianne Koot vraagt om de tekst van de Tai Chi van de donderdagavond te wijzigen in: voor 
beginners en gevorderden. 
Zornitza Dimitrova vraagt of Nico de namen van de organisatoren van de Buitenspeeldag nog wil 
aanpassen in het zojuist uitgedeelde verslag van de BO Muziekbuurt. 
Het jaarverslag 2021 wordt goedgekeurd met de voorgestelde tekstuele wijzigingen. 
 
Robert geeft een toelichting op de jaarrekening 2021. Nico vraagt om informatie over de verdeling 
van de subsidie over de werkgroepen. Robert benadrukt ons solidariteitsbeginsel. De BO de Strijp en 
de BO Steenvoorde Noord geven aan daar al gebruik van te maken.  
Ton Hendriks vindt het vreemd, dat er in de coronaperiode geen korting is gegeven op de huur van 
de ruimten in de school. Robert geeft aan, dat voor de ruimten in Stervoorde ook het volledige 
bedrag moest worden betaald. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jacob Schot en Frans Kalse geeft een toelichting op de 
verklaring van de kascommissie. Zij hebben de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. 
De begroting 2023 is unaniem akkoord. Robert gaat ervan uit, dat we in 2023 weer volop actief 
kunnen zijn. 
Het werkplan wordt unaniem goedgekeurd. 
 
 



6. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 
- De piano is vervangen. Het Projectkoor stelt de nieuwe piano voor algemeen gebruik 

beschikbaar. De oude piano staat momenteel in de VBS kamer. 
- De Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid heeft per 1 januari een kelderbox in de Mgr. 

Bekkerslaan. 
- De Bewonersorganisatie Muziekbuurt gaat per april weer vergaderen in de Brede School. 

Zornitza Dimitrova heeft liever een eigen locatie, dan een ruimte waar je afhankelijk bent van 
anderen. Robert vertelt, dat de VBS onderhuurder is in Stervoorde en medegebruiker is van de 
Brede School. Nico pleit voor een maatschappelijke ruimte in de Muziekbuurt, samen met 
andere organisaties. Robert en Jacob geven aan, dat Rijswijk Wonen een soortgelijke vraag 
vanuit de Strijp niet heeft gehonoreerd. De betreffende ruimte is toegewezen aan een 
commerciële huurder. 

- Sociaal Cultureel Muziekbuurt heeft op 14 maart een overleg over het alarm in de Brede 
School. Er komt een ander sleutel- en alarmsysteem. De oude sleutels moeten worden 
ingeleverd bij de gemeente. Marianne Koot zal Ton Hendriks info geven over iemand, die de 
Country Line Dance wil voortzetten in de school. 

- Bewonersorganisatie de Strijp heeft meerdere activiteiten gepland in de komende maanden. 
 
7. W.v.t.t.k. 

- De website van de VBS is verouderd. De vraag is om je eigen gegevens en eventuele foto’s te 
controleren en wijzigingen door te geven. 

- Eind augustus verschijnt er een nieuw activiteitenboekje. Het boekje 2019-2020 is erg 
verouderd. Graag de gegevens controleren en waar nodig wijzigingen doorgeven aan 
bestuur@v-b-s.nl. 

- Een vraag aan de bewonersorganisaties voor het bezorgen van de boekjes in de 2e helft van 
augustus. De bezorgers krijgen 7 cent per boekje. 

- De volgende gecombineerde vergaderingen zijn op dinsdag 20 september en dinsdag 22 
november. 

- De ALV is op dinsdag 10 mei. 
 
8. Rondvraag 
 
9 Sluiting en borrel 
Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn/haar komst, sluit de vergadering om 22.05 uur en nodigt 
iedereen uit voor een borrel. 
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