
 
Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het 

bestuur van de VBS met vertegenwoordiger van de werkgroepen. 
 

Woensdag 26 oktober 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), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Dennis van der 
Geer, Zornitsa Dimitrova (BO Muziekbuurt), Marianne Koot (Tai Chi Moy), Wim Nijhuis 
(Darten), Hugo Kok, Nicolette Roest (Bridge), Jos Reneman (Schilderen), Paul Debrichy (The 
Swinging Oldtimers), Rinie van der Elst (Vrouwen gespreksgroep), Truus Hoekstra (Bingo). 
 
Afwezig (met kennisgeving) 
Marjolijn Peters (BO Steenvoorde Noord), Frans Batelaan (SC Muziekbuurt Kaarten), Marjan 
van Delft, Cees van Delft (The Swinging Oldtimers), Nan Weeder (Vrouwen Gespreksgroep), 
Ton Hendriks (SC Muziekbuurt). 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering. Heet alle aanwezigen welkom en vraagt of 
iedereen de presentielijst heeft ingevuld. Een speciaal welkom aan Mevrouw Rita Bakker, 
beleidsmedewerker bij de Gemeente Rijswijk. Zij komt vanavond met ons kennismaken. 
 
2. Ontvangen stukken 

- Rita Bakker, de nieuwe beleidsmedewerker bij de Gemeente Rijswijk voor o.a. de 
wijkorganisaties, wil afspreken om kennis te maken met het bestuur van de VBS en 
de besturen van de BO’s. Er is een gesprek met haar geweest op 2 augustus. Het 
gesprek is positief verlopen. Zij is in dit gesprek ook uitgenodigd voor deze 
vergadering om met jullie kennis te komen maken. 

- Bericht van de Gemeente Rijswijk van ontvangst van onze aanvraag van subsidie voor 
het jaar 2023 en verantwoording over het subsidiejaar 2021. 

- Van Welzijn Rijswijk een bericht dat er vanaf 22 september een nieuwe directeur-
bestuurder Mevrouw Mieke Ruigrok bij Stichting Welzijn Rijswijk is. Het bestuur heeft 
op 22 november een kennismakingsgesprek met haar. 

- De factuur van Welzijn Rijswijk voor het 1e halfjaar voor de huur van diverse ruimtes 
ad € 10.639,71. Robert meldde vervolgens bij de Gemeente Rijswijk, dat hij deze 
rekening wel wilde betalen. Maar dit niet kon, omdat er nog geen subsidie was 
overgemaakt naar de VBS. De betaling van de subsidie werd vervolgens direct in gang 
gezet. Er was iets fout gegaan in het nieuwe systeem van de gemeente. 

 
Verzonden stukken 

- Er zijn meerdere mails vanuit het VBS-secretariaat verstuurd naar de werkgroepen en 
de BO’s, met het verzoek om een overzicht van de leden en de vrijwilligers toe te 
sturen. Deze gegevens zijn ook belangrijk voor de subsidie aanvraag. 

- Verschillende mails van Rijswijk Doet en de Gemeente Rijswijk naar de werkgroepen 
en BO’s. Het aanmeldingsformulier voor de vrijwilligersverkiezing 2022 en de datum 

 



van het vrijwilligersfeest in de schouwburg op 30 januari 2023. Jacob geeft aan dat hij 
liever een bon wil, dan een kaartje voor een schouwburgvoorstelling van het Rijswijks 
Jeugd Theater. 

 
3. Verslag van de gecombineerde vergadering van donderdag 22 maart 2022 

- Bladzijde 1: De Wandelclub kon geen opvolger vinden voor Clazien de Graaf. We 
hebben met Hans van der Linde afgesproken, dat zij verder gaan als partner van de 
VBS. Daarom staan ze wel in ons nieuwe activiteitenboekje. Hiermee loopt de VBS 
vooruit op de toekomstige netwerkorganisatiestructuur. We werken samen, maar de 
leden van de Wandelclub hebben geen stemrecht meer. Ons Reglement wordt hier 
tijdens de ALV in mei 2023 op aangepast. 

- Bladzijde 1: De Kinderkledingbeurs is definitief gestopt. Op 13 juli kregen we bericht 
van Nicolette en Manon, dat ze geen vervangers hebben gevonden om een doorstart 
te maken. 

- Bladzijde 2: De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij de 
jaarrekeningen van de gemeenten, is pas met ingang van het verslagjaar 2023. Rita 
Bakker is reeds geïnformeerd en tijdens ons overleg met de nieuwe wethouder, gaan 
we dit punt ook aan de orde stellen. We maken pas een afspraak met hem als het 
wetsvoorstel, waar de invoering hiervan een onderdeel is, ook is behandeld in de 
Eerste Kamer. 

- Bladzijde 3: De piano in ons kantoor wordt na de herfstvakantie opgehaald door 
Helmi Verhoeven. 

- Bladzijde 3: Marianne Koot zegt, dat het niet ging over een opvolger voor de Country 
Line Dance, maar over een nieuwe groep. Helaas is dat niet doorgegaan. 

- Bladzijde 3: De activiteitenboekjes zijn bezorgd. De Bewonersorganisatie 
Muziekbuurt en de BO Steenvoorde Zuid zullen de overgebleven boekjes naar 
Stervoorde brengen. Zora legt ook boekjes neer in Studio Welzijn. Wie wil er een 
stapeltje boekjes neerleggen in openbare gebouwen? 

 
4. Financiën 

- De prognose voor 2022 is dat, als alles wordt gerealiseerd (activiteiten BO de Strijp, 
Sinterklaasfeest), we uitkomen op 0 of eronder. Dit komt ook doordat we minder 
deelnemersbijdrage ontvangen. 

- Het verzoek is om bij subsidieaanvragen, dit eerst kort te sluiten met Robert. 
- Hij vraagt ook aan de penningmeesters om de deelnemersbijdragen, indien mogelijk, 

over te maken in het kalenderjaar waarvoor deze is betaald. 
- De inboedelverzekering voor de Brede School is opgezegd, omdat er momenteel 

geen dure opgeslagen eigendommen meer in de school zijn van SC Muziekbuurt. Die 
staan nu bij Ton Hendriks thuis. Marianne Koot geeft aan, dat de spiegel van de Tai 
Chi er nog wel staat. 

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

- Bewonersorganisatie Muziekbuurt. Dennis van der Geer vertelt, dat de tags voor de 
Brede School Muziekbuurt nog niet zijn geleverd door de gemeente. Zora geeft aan 
dat er Halloween wordt gevierd. 

- Marianne Koot van de Tai Chi heeft momenteel 4 groepen: 2 in de Brede School op 
donderdagavond en 2 in Stervoorde op de vrijdagmiddag. Er zijn ong. 60 leden. 



- De Dartclub heeft een lid dat aan wedstrijden mee doet en steeds best wel ver komt. 
Ook hebben ze shirtjes laten maken. 

- De Schilderclub exposeert de hele maand oktober in de bibliotheek. Ook hebben 3 
leden meegedaan aan Rijswijk Talent Award. Een van hen is genomineerd. De 
Schilderclub heeft ong. 60 leden. Jos Reneman vertelt, dat er op donderdagmiddag 
iemand is uit Iran, iemand in een rolstoel en iemand die geen Nederlands spreekt. 
Kortom: een hele inclusieve groep. 

- Bewonersorganisatie Zuid. Trix vertelt dat het Sinterklaasfeest, georganiseerd door 
de 4 Bewonersorganisaties, dit jaar wordt gevierd op 30 november. Verder hoopt ze 
in 2023 meer te gaan organiseren. Een zgn. denktank gaat zich hierover beraden. 

- Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord. Frans Kalse en Marjolijn Peters stoppen 
aan het eind van het jaar bij de BOSN. Beiden hebben ruim 15 jaar deel uitgemaakt 
van het bestuur. In week 41 stond er een advertentie in Groot Rijswijk, waarin 
inwoners van Steenvoorde Noord werden opgeroepen om bestuurslid te worden. 
Daarop kwamen helaas geen reacties. Het bestuur gaat binnenkort praten met 
Marjolijn Peters. Frans wil daar graag bij aansluiten. 
Op 18 mei was er een pop-up braderie op de Prinses Irenelaan. Met Kerstmis worden 
weer attenties bezorgd bij eenzame ouderen. 

- Bewonersorganisatie de Strijp. Het buurtnieuws is weer verschenen. Op 21 
november is er een bijeenkomst over de energietransitie, waarbij de wethouder 
aanwezig is. Op 29 oktober is de afsluiting van het NK Tegelwippen in de Strijp. Ook 
wordt Halloween weer gevierd. Op 16 december is de grote Kerstbingo. 
Acht grijze meterkasten zijn beplakt met historische taferelen van de Strijp. 

- De Vrouwen gespreksgroep heeft er 1 nieuw lid bij. Helaas zijn er 3 leden vertrokken. 
Door het activiteitenboekje zijn er nog een aantal geïnteresseerden. 

- De Big Band The Swinging Oldtimers wordt regelmatig gevraagd voor optredens. Er is 
weinig verloop in de groep. Bijna iedereen is aanwezig bij de repetities. 

- Bingo. Truus Hoekstra vertelt, dat de Bingo vroeger op zondag was. Door de 
coronaperiode werd dat de woensdagmiddag. Dat vindt ze spijtig. 
Ze wil graag een eettafel organiseren, maar dat vindt Welzijn Rijswijk niet goed, 
omdat er de Wereldkeuken is. 
Tijdens de Week van de Eenzaamheid heeft ze een High Tea georganiseerd. Ondanks 
een dubbele boeking van de zaal door Welzijn Rijswijk, werd de bijeenkomst voor de 
deelnemers een groot succes. 
Ze vindt het jammer, dat er in de weekenden bijna nooit activiteiten in Stervoorde 
plaatsvinden. Stervoorde is toch een wijkgebouw? 
Ook zou ze graag een bijeenkomst organiseren op Tweede Kerstdag. Dat kan niet 
omdat dit niet mag zonder een beheerder van Welzijn Rijswijk. 

- De Bridgeclub heeft ong. 80 leden. Hij is licht gegroeid door het opheffen van de 
clubs van de maandag- en donderdagavond. De gemiddelde leeftijd van de leden is 
75 – 80 jaar. 
De Haringparty en de Tompouce-drive waren een groot succes. 
Hugo heeft een vraag over het inrichten van de zaal Hebben ze recht op 
ondersteuning van de beheerders? Joke vertelt hoe het een ander in elkaar steekt. 
Nadat haar werkgroep een paar jaar geleden een brief had gestuurd naar Welzijn 
Rijswijk moesten de beheerders weer komen helpen. Die hulpverlening is echter heel 
wisselend. 



Onlangs moest Hugo 112 bellen tijdens de bridgemiddag. Hij vroeg zich af wie de 
eerste hulp moest verlenen. Dat is de beheerder van het wijkcentrum. Deze heeft 
een BHV diploma. De seniorenadviseur van Welzijn Rijswijk komt binnenkort een 
verhaal houden over wat te doen in een dergelijke situatie. De vergadering geeft aan 
hier ook in geïnteresseerd te zijn.  

- Marianne Koot constateert, dat er steeds meer “zooi” staat opgeslagen in de blauwe 
zaal. De Tai Chi heeft iedere m2 nodig!  Robert geeft aan, dat de verhuurder de plicht 
heeft de ruimten bruikbaar op te leveren. De VBS zit hier niet gratis. Het VBS bestuur 
zal dit 22 november aan de orde stellen tijdens het overleg met Mieke Ruigrok. 

- Theo van Leeuwen vindt, dat SC Muziekbuurt een sterfhuisconstructie wordt. Clubjes 
haken af. Op 300 meter afstand doet Welzijn Rijswijk hetzelfde als wij in ons 
wijkcentrum Muziekbuurt. Hun activiteiten zijn echter gratis. 
Marianne Koot vult aan, dat de activiteiten in de Smeltkroes ook gratis zijn. Daar is 3x 
in de week een koffie-ochtend. In de school mochten wij zoiets helaas niet 
organiseren. 
Zora vat samen: Er zijn 3 plekken in de Muziekbuurt, 1 betaald (VBS) en 2 gratis 
(Welzijn Rijswijk en de Smeltkroes). 
Theo gaat verder: 9 jaar geleden waren wij verplicht om onze huiskamer in de 
Marimbahal te verlaten. We moesten aangeven wanneer onze wekelijkse activiteiten 
waren. Het bleek echter, dat wij geen welzijnsactiviteiten in de school konden 
organiseren voor volwassenen. Marianne Koot geeft aan, dat kinderen regelmatig 
renden door de Tai Chi les. 

- De vraag aan Paul Debrichy of Marian van Delft erover wil nadenken of ze het 
Koningsnachbal 2023 op 26 april wil organiseren. In een eerdere vergadering hebben 
Jos Reneman en Helmi Verhoeven aangeboden haar hierbij te willen helpen. 

 
6. W.v.t.t.k. 

- De volgende gecombineerde vergaderingen zijn op de woensdagen 18 januari, 22 
maart en 25 oktober 2023. 

- De ALV is op woensdag 31 mei 2023. 
 
7. Rondvraag 

- Zora wil graag weten of er belangstelling bestaat voor een EHBO cursus. Jacob doet 
de suggestie om hiervoor het Rode Kruis te vragen. 

- Wim Nijhuis vindt het een schande, dat een flesje water bij de bar € 1,50 kost, terwijl 
je je eigen drinken niet mee mag nemen. Ook vraagt hij zich af waarom de klok in de 
blauwe zaal weg is. Hij bedankt tenslotte het bestuur voor de inzet. 

- Jos Reneman sluit zich aan bij de opmerking van Wim over de klok. Al diverse keren 
gemeld bij het beheer. 

- Jacob vraagt naar het aantal meldingen voor het etentje op zaterdag 26 november. 
Het aantal is 71. 

- Frans Kalse denkt nog na over zijn aandeel in de BOSN. 
- Rita Bakker heeft vanavond veel gehoord. Verhalen zijn duidelijker als je ze hoort, 

dan dat je ze leest in een jaarverslag. Ineke bedankt haar voor haar aanwezigheid 
vanavond. 

 
 



8. Sluiting 
Ineke sluit de vergadering.  Het verzoek nogmaals om de activiteitenboekjes te leggen in 
officiële gebouwen. 
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten met een drankje van de VBS. 
 
 
 
 
 


