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JAARVERSLAG 2015
Vereniging Buurtraad Steenvoorde

1. Voorwoord van het bestuur
2015 was een druk en roerig jaar voor de VBS met, behalve activiteiten op
regelmatige basis, veel extra activiteiten van de werkgroepen, workshops, een extra
Algemene Ledenvergadering en veel werk voor het bestuur.
Activiteiten sociaal cultureel algemeen
In januari gaat de Wandelclub Stervoorde onder leiding van Clazien de Graaf van
start. Deze blijkt een groot succes. Aan het einde van het verslagjaar zijn er 31
deelnemers.
Schilderclub Stervoorde heeft in maart een expositie ‘Sneeuw en ijs’ in wijkcentrum
Stervoorde.
In wijkcentrum Muziekbuurt start een nieuwe muziekgroep met het bespelen van
concertcither.
De in 2014 opgerichte Zangclub Stervoorde, onder leiding van Helmi Verhoeven,
blijkt helaas geen lang leven beschoren. De ruim 20 leden kunnen zo vaak niet
terecht in de oefenruimte, dat de dirigente in mei besluit te stoppen.
In verband met het teruglopen van het aantal deelnemers en de vergevorderde
leeftijd van de vrijwilligsters Wil Fortuin en Nel Timan stopt de bingo Stervoorde na
de zomervakantie. In plaats hiervan wordt voortaan elke 2 e vrijdagavond van de
maand een Meet & Greet avond verzorgd door Marjan en Cees van Delft van de
Swinging Oldtimers. De Meet & Greet avond van 11 december kreeg een Kersttintje.
Alle vrijwilligers van de VBS werden uitgenodigd hierbij gratis aanwezig te zijn. De
extra organisatoren kregen tijdens deze bijeenkomst alle lof toegezwaaid.
Zondagavond 26 april was het jaarlijkse Koningsnachbal in wijkcentrum Stervoorde,
georganiseerd door Tonny Bekink en de vrijwilligers van het zondagmiddagdansen.
Deze feestelijke activiteit is ronduit fantastisch verlopen en bleef goed binnen het
budget.
11 mei is er in wijkcentrum Stervoorde een workshop Meditatie gegeven door
cursusleidster Marie Christine de Kroon. Na afloop gaven alle deelnemers aan veel
aan deze bijeenkomst te hebben gehad.
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Begin juni opende wethouder Marloes Borsboom een expositie van de Schilderclub
Stervoorde ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan in de bibliotheek aan het
Eisenhowerplein. Suze Kromhout van der Meer droeg hier het stokje van voorzitter
van de Schilderclub over aan Jos Reneman.
De Tai Chi van de werkgroep sociaal cultureel Muziekbuurt gaf begin september een
demonstratie tijdens het Strandwalfestival.
Marjolijn Peters gaf op 19 en 28 oktober en op 2 november in wijkcentrum
Stervoorde kennismakingsworkshops Pilates aan een groepje zeer enthousiaste
dames.
Dit jaar werd de workshop Kerststukjes maken in wijkcentrum Stervoorde van de
werkgroep Ontmoetingsochtenden op 17 december georganiseerd onder leiding van
Jos Reneman. Er kwamen ongeveer honderd deelneemsters.
Wijkcentrum Muziekbuurt algemeen
Medio februari werd de medegebruiksovereenkomst om baat van de brede school
Muziekbuurt ondertekend. De inbreng van het bestuur van de werkgroep sociaal
cultureel Muziekbuurt en het bestuur van de VBS is hierin verwerkt.
De gemeente startte in maart een evaluatie over de samenwerking binnen de brede
school Muziekbuurt. Deelnemers aan activiteiten van de VBS missen het
‘huiskamergevoel’. In 2016 zullen de gesprekken hierover worden voortgezet.
De horecavergunning voor het wijkcentrum Muziekbuurt in de brede school wordt
tijdens het verslagjaar verstrekt.
VBS algemeen
Tijdens de gecombineerde vergadering van het bestuur met de werkgroepen in maart
vindt een brainstorm plaats over het terugdringen van de tekorten van de VBS. De
komende huurharmonisatie is voor de vrijwilligers een steeds terugkerend punt van
aandacht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 april werd – in verband met de hoge
lumpsumbijdrage voor het gebruik van zalen in Stervoorde - besloten tot een
verhoging van de contributie/deelnemersbijdragen voor activiteiten in wijkcentrum
Stervoorde. Deze verhoging ging in per 1 september. De bijdragen aan de
activiteiten in de brede school Muziekbuurt bleven ongewijzigd.
Fred Ninaber (secretaris), Herman Bloemsaat (penningmeester), Saskia Nelissen en
Loekie Altorf (bestuursleden PR/Activiteiten) treden af tijdens de ledenvergadering
van 23 april. In hun plaats worden benoemd Deborah Signore-Brouwer (secretaris; zij
was sinds november 2014 secretaris a.i.) en Mervat Marzouk (penningmeester).
Herman Bloemsaat stopt per die datum eveneens als penningmeester / secretaris a.i.
bij de werkgroep sociaal cultureel Muziekbuurt.
Medio juni besluiten de vier bewonersorganisaties in een gezamenlijke bijeenkomst
tot een opfrisbeurt van het Buurtnieuws en het activiteitenboekje. Annemie Nienhuis
van Puur Rood was bereid dit gratis voor de VBS te realiseren.
Begin september werd in alle brievenbussen in ons verzorgingsgebied door
vrijwilligers van de 4 bewonersorganisaties het nieuwe activiteitenboekje van de VBS
bezorgd. Net als in andere jaren leverde dit weer een aardig aantal nieuwe
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deelnemers voor de werkgroepen op. Iedereen is enthousiast over de nieuwe
vormgeving.
Penningmeester Mervat Marzouk en secretaris Deborah Signore-Brouwer geven eind
augustus aan, dat zij afscheid nemen van het bestuur en daarmee van de VBS. Door
hun plotselinge vertrek ontstaat er een onhoudbare situatie. Op 13 oktober vindt er
daarom een extra Algemene Ledenvergadering plaats, waar Robert van Dorst wordt
gekozen tot penningmeester en Onno Boks tot algemeen bestuurslid.
De vergadering besluit tevens om een externe accountant de boeken van 2013, 2014
en 2015 te laten controleren. De nieuwe penningmeester kan dan beginnen met een
schone lei.
De externe accountant geeft het bestuur het advies de gemeente te vragen het eigen
vermogen anders te mogen boeken in de jaarrekening. Eind oktober stopt hij
voortijdig met zijn werkzaamheden. De gemeente Rijswijk gaat er medio november
mee akkoord, dat wij het advies van de accountant overnemen met ingang van de
jaarrekening 2015.
Wegens zwaarwegende privéomstandigheden besluit de nieuwe penningmeester
Robert van Dorst medio november zijn functie neer te leggen. Besloten wordt om in
januari een tweede extra Algemene Ledenvergadering plaats te laten vinden.
Hieraan voorafgaand wordt uitgezocht wat het tijdelijk gebruikmaken van een
administratiekantoor de VBS zou kosten. Aan de gemeente en aan Welzijn Rijswijk
werd gevraagd of zij een vrijwilliger kennen, die het bestuur bij een financiële klus
zou willen ondersteunen. De penningmeesters van de werkgroepen is in een
speciale bijeenkomst gevraagd hun werkwijze aan te passen.
Tenslotte
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken voor hun inzet in 2015. Dankzij
de steun en extra hulp van velen was het mogelijk de VBS op koers te houden.
Vooruitkijkend kunnen we stellen, dat de VBS een volwassen organisatie is, waarin
mensen weten wat ze doen en moeten doen. Een organisatie, waarin naast met
verstand ook gewerkt wordt met het hart en daar kunnen we trots op zijn. We nemen
de tijd om ons te bezinnen op de toekomst: Hoe kunnen we dit waardevolle werk de
komende jaren het beste voortzetten met beperkte middelen en met veranderende
verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Voor 2016 zijn er zorgen, maar met een
positieve instelling van iedereen kunnen we die aan.
Ineke van Vliet (voorzitter VBS)
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Activiteiten bewonersorganisaties.

Bewonersorganisatie De Strijp.

Doelstelling.
Doelstelling van de bewonersorganisatie (BO) De Strijp is om samen met de
bewoners van De Strijp te Rijswijk ZH op te komen voor hun belangen, waarbij wij
ons met name bezighouden met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van
onze woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin.
Samenstelling bewonersorganisatie.
Het bestuur bestaat uit
:
Jacob Schot
Danny Rutten

: voorzitter/penningmeester
: secretaris

Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie.
De B.O. De Strijp heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net
Vergaderingen en spreekuur.
Deze vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdagavond van de maand
(met uitzondering van de maanden juli en augustus) in Wijkcentrum Stervoorde, H.J.
van Mooklaan 1, beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar!
In totaal waren er dit jaar 10 bestuursvergaderingen. Bij deze openbare
vergaderingen waren aanwezig bewoners en de standaardgenodigden: De
wijkagent (Martien de Brabander), voorzitter VBS (Ineke van Vliet), voorzitter
bewonerscommissie Serre & Wingerd (Gertie Zwijnenburg) en namens de gemeente
heeft Cecile van Toledo regelmatig de vergadering bijgewoond. Ook enkele
bewoners hebben de openbare vergaderingen bijgewoond.
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden is:
- Rapportages vanuit de diverse Werkgroepen.
- Aanschaf AED.
- Hoe samenwerken met Welzijn Rijswijk?
- Organiseren Buitenspeeldag.
- Vervangen bomen aan de Lange Dreef.
- Opstellen App met betrekking tot de veiligheid in de wijk.
- Bewonersbijeenkomst van 25 november 2015.
- Vervangen speeltoestel in wijkpark.
- Herstel randen boomspiegels nabij Lange Dreef 181 en 195.
- Fietsen door de wijk met wijkwethouder d.d. 9 april 2015.
- Adopteer een boomspiegel.
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Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2015
Op maandag 5 januari 2015 hield de BO bij RPC ABA voor de bewoners een
nieuwjaarsreceptie.
De opkomst viel erg tegen en het bestuur heeft daarom besloten geen
nieuwjaarsreceptie meer te organiseren. Misschien weer in een later stadium.
Koningsdag 2015
De Koningsdag De Strijp was een groot succes, wat mede te danken was aan de
goede organisatie en natuurlijk het mooie weer. Het begon op zaterdag met een
groot feest in de tent. Maandag werd Koningsdag officieel geopend door
burgemeester Bezuijen.

De burgemeester op de fiets.
In 2016 is de 20ste editie. Hopelijk wordt dat een groter feest dan dat het 2015 al was.
Week van Nederland Schoon 2015.
Op zaterdag 28 maart 2015 deed de bewonersorganisatie mee aan de 13e editie van
de Landelijke Opschoondag tijdens de Week van Nederland schoon. Met hulp van
bewoners en wijkwethouder Björn Lugthart werd het zwerfafval in de wijk aangepakt.
Ondanks het slechte weer was de actie een succes. Er werden in totaal 5
vuilniszakken met rommel gevuld.

Bewoners van de Strijp en wijkwethouder
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Tien bewoners van Endezant gingen op woensdag 1 april 2015 op pad om het
zwerfafval rondom Endezant en in het wijkpark op te ruimen. Die schoonmaakactie
leverde zes volle vuilniszakken op.
Bewonersbijeenkomst op woensdag 25 november 2015 bij RPC ABA.
De opkomst bij de bewonersbijeenkomst was groot. Meer dan 90 mensen waren
hierbij aanwezig, waaronder de wijkwethouder, wijkagent, mensen van de gemeente
en politiek.
Aan de orde kwamen o.a.: Het vervangen van de bomen een de Lange Dreef en het
vervangen van de speelvoorziening in het wijkpark in 2016. Ook was er gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst stond verder in het teken van 20 jaar De Strijp.
Tijdens de bijeenkomst bood de Werkgroep Parkeerproblematiek en
Verkeersveiligheid een eindrapportage aan de wijkwethouder aan, wat de werkgroep
zoal in de loop der tijd heeft gedaan.
Ruim 150 kinderen genieten van Buitenspeeldag.
De Buitenspeeldag op woensdag 10 juni was weer een groot succes. Meer dan 150
kinderen namen deel aan het evenement in het wijkpark. Ze lieten zich schminken,
sprongen op het luchtkussen en waagden zich aan de zeephelling. Het mooie weer
droeg ook zijn steentje bij aan deze geslaagde dag!.

Honderden plantjes voor de Wingerd en Lange Dreef.
In het kader van “Adopteer een boomspiegel in De Strijp” zijn er op donderdag 30
april zo’n 350 plantjes uitgereikt aan 34 bewoners van de Wingerd en de lange Dreef.
Deze twee straten hebben namelijk boomspiegels die ruim genoeg zijn voor het
opfleuren van de wijk.
Wethouder Ronald van der Meij reikte de eerste plantjes uit aan bewoners van de
Wingerd. Daarna was de Lange Dreef aan de beurt. Welzijn Rijswijk zorgde voor
koffie en thee.
Buurtnieuws De Strijp
In 2015 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden mei en
november 2015. Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de
bewoners. Ook leverden diverse bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst.
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Werkgroepen
-Werkgroep Parkeerproblematiek en Verkeersveiligheid:
.De werkgroep heeft meegewerkt aan het verbreden van de weg op de hoek van de
Pioendreef en Fresiadreef. De vuilniswagen hoeft nu niet meer over de stoep te
rijden om de bocht te kunnen nemen.
-Werkgroep Parking De Schilp.
.Via de werkgroep werd bij de ingang van de parkeerplaats van De Schilp een bord
geplaatst met de tekst: Verboden overlast en hinder te veroorzaken. In de hoop dat
dit het einde betekent van geluidsoverlast op het terrein.
AED
Op 14 december 2015 is nabij de Cirkelflat een AED (Automatische Externe
Defibrillator) geplaatst. 14 Bewoners uit De Strijp hebben hiervoor een cursus
gevolgd om deze te kunnen bedienen. Door een samenwerking met Vidomes,
Rijswijk Wonen en Gemeente is deze AED er gekomen.
Slot
Ook in 2015 heeft de bewonersorganisatie zo goed mogelijk de belangen willen
behartigen van de bewoners in De Strijp. De bewonersorganisatie bedankt een ieder
die zijn / haar steentje in 2015 heeft bijgedragen zoals bewoners, mensen van de
diverse werkgroepen, de wijkagent, Welzijn Rijswijk, Gertie Zwijnenburg van
bewonerscommissie Serre & Wingerd, Ineke van Vliet voorzitter VBS en diverse
ambtenaren van de Gemeente Rijswijk.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp Jacob Schot / voorzitter en Danny
Rutten / secretaris.
Bewonersorganisatie Muziekbuurt.

Bewonersorganisatie Muziekbuurt heeft in 2015 5 openbare vergaderingen gehad en
er zijn 6 bestuursvergaderingen geweest.
Tijdens de vergaderingen waren bewoners, wijkagent, gemeente en VBS aanwezig.
Ook de wijkwethouder is kennis komen maken.
Het bestuur is ook bij een aantal overleggen geweest bij de Gemeente en COA over
het AZC.
Het activiteiten comité van de Muziekbuurt heeft diverse activiteiten georganiseerd.
De Gemeente Rijswijk heeft in 2015 de schoonmaakaanhanger geïntroduceerd.
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Symbolisch hebben Ineke van Vliet en Cees van der Sluis de sleutel voor het eerste
gebruik in ontvangst genomen.

De aanhanger is ingezet tijdens de burendag rondom de Poline-Symphonie in
samenwerking met Middin.

De Social-sofa heeft ook een plekje gekregen in
de Muziekbuurt

Ook Koningsdag is dit jaar weer gevierd in de Muziekbuurt. Op het schoolplein van
de brede school muziekbuurt waren diverse spelletjes en natuurlijk een luchtkussen.
Popcorn en suikerspinnen mochten natuurlijk niet ontbreken op deze dag. De muziek
werd verzorgd door sir+
Ook dit jaar heeft Sinter Klaas met zijn zwarte Pieten de Muziekbuurt gevonden.
In de Smeltkroes hebben we dit feest met de kinderen uit de Muziekbuurt gevierd.
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid

Het afgelopen jaar hebben er binnen het bestuur van de bewonersorganisatie
Steenvoorde Zuid drie wijzigingen plaatsgevonden. Wij hebben afscheid moeten
nemen van Sytske Hoogenboom in verband met haar drukke kantoorbaan, Arie Twilt
door gezondheidsredenen en Jan Vleghert door gezondheidsredenen in zijn familie.
Gelukkig heeft het bestuur uitbreiding gekregen van Onno Boks; hij heeft de functie
van voorzitter en penningmeester op zich genomen. Tom Voshol is door
gezondheidsredenen langdurig niet beschikbaar.
De werkgroep Mensen en Sfeer
De werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn. Indien nodig kan deze zo
weer worden opgestart.
De Werkgroep Verkeer
Ook deze werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn, de werkgroep heeft wel
verbeteringspunten door gegeven.
De Werkgroep Spelen
Panda BOSZ is diverse keren bij elkaar gekomen. Zij hebben o.a. de volgende
activiteiten georganiseerd:
28 maart Rijswijk Schoon (deze activiteit vond op het laatste moment geen doorgang
door de slechte weersomstandigheden), 3 april paasbroodjes bakken, 26 april
Koningsdag, 22 juli Buvelio speeltuin en op 19 augustus Zomercarnaval. Na het
zomercarnaval heeft Panda Bosz te kennen gegeven niet meer door te gaan. Er is
door de BOSZ een nieuwe activiteitengroep gerealiseerd met als naam Happy Bincky
BOSZ. Zij hebben op 25 november een zeer druk bezocht Sinterklaasfeest
georganiseerd. Happy Bincky BOSZ is voor alle kinderen uit de wijk, kinderen uit de
andere wijken zijn uiteraard ook welkom. Alle kinderen ongeacht welke kleur of religie
zijn hierbij welkom. Happy Bincky BOSZ gaat zich voorlopig alleen richten op
kinderactiviteiten. Hier is voor gekozen door het gebrek aan vrijwilligers.
De werkgroep Speeltoestellen is diverse keren samengekomen met onder andere
Judith v.d. Broek van de gemeente Rijswijk. Doel was om mee te denken over het
realiseren van een (opbouw)speeltuin aan de Aletta Jacobsstraat. De beoogde
plannen van de werkgroep voor het realiseren van een totale speeltuin voor jong,
gehandicapt of ouderen zijn niet doorgegaan. Er komt een speeltuin voor kinderen
van 0 tot en met 12 jaar. Deze wordt gerealiseerd door de gemeente.
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Zomercarnaval 2015

Sinterklaasfeest 2015
Het aantal bestuursvergaderingen van BOSZ in 2015
In totaal kwam het bestuur 6 keer bij elkaar (6 januari, 3 maart, 12 mei, 4 augustus, 6
oktober en 1 december, afgezien van de zomermaanden (reces). Er zijn door het
bestuur extra vergaderingen geweest om de punten voor de openbare vergadering te
bespreken.
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Het aantal openbare vergaderingen van BOSZ in 2015
Er was sprake van 5 algemene bewonersvergaderingen (3 februari, 7 april, 2 mei, 2
september, 3 november) op de 1e dinsdag van de maand. In tegenstelling tot de
vergadering van 2 september. Deze was op woensdagavond, dit kwam omdat de
wijkwethouder een vergadering bij wilde wonen en hij niet in de gelegenheid was om
op de dinsdagavond de vergadering bij te wonen.
Tevens was er voor de bewoners voorafgaand aan de bestuursvergadering het
eerste half uur voor de vergadering gelegenheid om vrij binnen te lopen om het een
en ander te bespreken c.q. voor te leggen.
Het aantal overleggen met samenwerkingspartners
Er zijn afzonderlijke overleggen van het bestuur gehouden met netwerkpartners,
maar vaak schoven andere partijen ook aan tijdens de bestuursvergaderingen en
algemene bewonersvergaderingen. Netwerkpartners die deelnamen aan deze
bestuursvergaderingen van de BOSZ waren bijvoorbeeld de politie over
woninginbraken en buurtpreventie. Op haar beurt waren bestuursleden van de BOSZ
aanwezig bij gecombineerde vergaderingen van de VBS.
Trix Alexander, secretaris
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Bestuur BSN
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid en voorzitter
van de werkgroep 'Activiteiten'

John Moeleker
Ron Fitz
Vacant
Marjolijn Peters

Deelnemers BSN
In alfabetische volgorde op achternaam, dames eerst: Nel Panneman, Marjolijn
Peters, Myriam Sheppard, Ineke van Vliet, Wil Vossenaar, Fredo Bokhorst, Ron Fitz,
Andy Kooy, John Moeleker en André Pattenier.
Vergaderingen
Er wordt een aantal keren per jaar vergaderd met de vaste groep deelnemers. De
vergaderingen zijn openbaar: wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen hieraan
vrijblijvend deelnemen. Soms staan er onderwerpen op de agenda, waarbij meerdere
wijkbewoners zijn betrokken, waardoor er een open discussie ontstaat. Bijna altijd
zijn wijkcoördinator Cecile van Toledo en wijkagent Martien de Brabander aanwezig.
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Website
In 2009 heeft de bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) een eigen website
opgezet: www.steenvoordenoord.nl Hierop zijn de maandelijkse activiteiten binnen
en rond de wijk alsmede het laatste nieuws over de wijk te vinden. Ook staan er
onderwerpen op, die de aandacht van de BSN hebben alsmede de diverse verslagen
en is er een beschrijving opgenomen van de wijk Steenvoorde Noord, compleet met
foto’s. André Pattenier is onze webmaster, Ron Fitz doet de redactie.
Wijkblad
In december 2015 werd het wijkblad 'Buurtnieuws' bij ruim 2500 woningen bezorgd.
Tevens werden meeneem-exemplaren neergelegd in de publieksruimten van het
Stadhuis, de Bibliotheek en Wijkcentrum Stervoorde.
Activiteiten van de BSN in 2015
Paasactie
Eind maart 2015 bezorgden de enthousiaste dames van de BSN activiteitenwerkgroep bestaande uit - in alfabetische volgorde op voornaam - Marjolijn Peters, Nel
Panneman en Wil Vossenaar, een Paasverrassing bij alleenstaande ouderen in onze
wijk. De met paaseitjes gevulde zakjes - voorzien van een mooi Paaswens-kaartje werden heel positief ontvangen en de BSN Paasactie werd erg gewaardeerd.
Prinsessenbraderie
Woensdag 30 september 2015 organiseerden de dames van de BSN activiteitenwerkgroep voor de eerste maal onze zogenoemde 'Prinsessenbraderie'. Het was een
prachtige herfstdag en zowel op de Prinses Irenelaan als op de Prinses
Margrietsingel stonden veel kramen met een zeer gevarieerd aanbod. Ook was er
entertainment voor jong en oud met onder andere muziek en ballonvouwen. Dankzij
een 'match' op de zojuist gehouden Beursvloer, had Sportcity de beschikking over
een informatiekraam en gaven ze aan het eind van de middag een spetterende
Zumba-demonstratie. Onze bewonersorganisatie stond er met een paar
informatiekramen en Welzijn Rijswijk was aanwezig met hun bekende 'koffiebakfiets'. Door iedereen werd de 'Prinsessenbraderie' als zeer geslaagd ervaren en
zeker voor herhaling vatbaar!
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Kerstactie
Ook dit jaar zorgden de enthousiaste dames van de BSN activiteitenwerkgroep samen met even enthousiaste medewerksters van Welzijn Rijswijk - voor een
verrassing met Kerstmis. Mede dankzij de steun van een Kerstcheque van de
gemeente Rijswijk en een geste van Woonzorgcentrum Steenvoorde / Florence,
konden alleenstaande ouderen in onze wijk een mooie Kerstattentie in ontvangst
nemen. Net zoals met Pasen werd ook onze Kerstactie door de desbetreffende
ouderen erg gewaardeerd.
NB: Een aantal vrijwilligers heeft veel tijd en inspanning geleverd bij de voorbereiding
van bovenstaande activiteiten. Met name Marjolijn Peters verdient een compliment
voor haar inzet en coördinatie.
Activiteiten waaraan door de BSN in 2015 werd deelgenomen
Thema-bijeenkomsten Welzijn Rijswijk
Dinsdag 6 oktober 2015 deed Ron Fitz mee aan de themabijeenkomst
'Eenzaamheid, nader beschouwd'. Na een gloedvolle presentatie van 'Coalitie erbij'
volgde een 'ronde tafeltjes'-sessie, waarbij de aanwezige organisaties elkaar beter
konden leren kennen.
Woensdag 14 oktober 2015 deden Marjolijn Peters en Nel Panneman mee aan de
thema-bijeenkomst 'Meer groen, Samen doen 2'. Hier werd de enthousiaste basis
gelegd voor een gezamenlijk vervolg met diverse organisaties in de vorm van een
planten/ruilbeurs in 2016.
Beursvloer 2015
Vrijdag 11 september 2015 was Marjolijn Peters aanwezig bij de voor de tweede keer
in Rijswijk georganiseerde Beursvloer. De daar ontstane 'match' werd 'verzilverd'
tijdens de Prinsessenbraderie op 30 september jl.
'Pop-up' Kledingbank 2015
Woensdag 2 december waren Nel Panneman, Marjolijn Peters en Wil Vossenaar in
de grote zaal van Wijkcentrum Stervoorde druk in de weer in het kader van de 'Popup' Kledingbank 2015, die mede op initiatief van BSN-lid Nel Panneman was
georganiseerd. De hoeveelheid kleding, die de inwoners van Rijswijk hadden
gegeven, was overweldigend en mede daardoor zal deze kledingbank in 2016 een
vervolg krijgen. Voorafgaand aan 2 december hadden veel leden van de BSN
intensief meegeholpen met het uitsorteren en netjes ophangen van de grote
hoeveelheid kleding.
Bij onderstaande evenementen en/of bijeenkomsten waren één of meerdere leden
van de BSN aanwezig:
Zondag 17 mei 2015 werd in Rijswijk de Olympia-tour 2015 gehouden. Op het
Bogaardplein waren Marjolijn Peters en Wil Vossenaar aanwezig om de BSN te
promoten en deden ze een ludieke poging om de vacature van penningmeester
vervuld te krijgen.
Vrijdag 29 mei 2015 namen John Moeleker en Ron Fitz een kijkje bij de opening van
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op hun nieuwe locatie aan de P. van
Vlietlaan.
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Woensdag 12 juni 2015 was Ron Fitz aanwezig tijdens de door de gemeente Rijswijk
georganiseerde evaluatie-bijeenkomst in de Steenvoordeschool over de vernieuwing
van de speellocatie in Park Steenvoorde.
Zaterdag 27 juni 2015 organiseerde de gemeente Rijswijk in de 'Broodfabriek' de
grote bijeenkomst 'Stadsvisie Rijswijk 2030'. Voor de BSN nam Ron Fitz hieraan
deel.
Woensdag 29 juli 2015 organiseerde de gemeente Rijswijk in het stadhuis een
bijeenkomst naar aanleiding van een vraag van de TU Delft over de mogelijkheid van
een tijdelijke huisvesting van studenten in het voormalige HBG-pand - op verzoek
van de gemeente was het bestuur van de BSN hierbij aanwezig.
Donderdag 1 oktober 2015 was er een oriënterende bijeenkomst met
vertegenwoordigers van Woonzorgcentrum Steenvoorde, de BSN, de VBS en
Welzijn Rijswijk om de mogelijkheid van een buurthuiskamer te bespreken. Marjolijn
Peters en Nel Panneman namen hieraan deel.
Woensdag 25 november 2015 nam Marjolijn Peters voor de BSN een Kerstcheque in
ontvangt, die 'verzilverd werd' voor onze Kerstactie voor alleenstaande ouderen in
onze wijk.
Maandag 7 december 2015 werd tijdens de vrijwilligersavond door wethouder
Marloes Borsboom aan Marjolijn Peters de vrijwilligersspeld en de bijbehorende
oorkonde uitgereikt vanwege haar eervolle benoeming tot één van de tien
'Vrijwilligers van het jaar 2015'.
Workshop: Marjolijn Peters organiseerde op 19 en 28 oktober alsmede op 2
november 2015 in Wijkcentrum Stervoorde een workshop Pilates.
In 2015 hielden de BSN en Welzijn Rijswijk een drietal besprekingen over
samenwerking in de wijk Steenvoorde Noord. In een wisselende samenstelling
namen leden van het bestuur hieraan deel.
Vergaderingen:
De Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) hield in 2015 twee algemene
ledenvergaderingen en vier gecombineerde vergaderingen met zowel de
werkgroepen als de bewonersorganisaties. Het bestuur van de BSN nam in een
wisselende samenstelling deel aan deze zes vergaderingen.
De bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) hield in 2015 vijf openbare en
zes bestuursvergaderingen.
Ron Fitz - bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN).
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen.

In Wijkcentrum Stervoorde

Creatieve Ontmoetingsochtenden
Ook in 2015 zijn er weer creatieve ochtenden geweest in de maanden januari t/m mei
en van september t/m december.
Op de 1e en 3e donderdag van de maand werden er creatieve ochtenden gehouden,
uitgezonderd de schoolvakanties. Het waren er
19 met gemiddeld 32 bezoeksters.
Op de 2e donderdag van de maand was er een
workshop. De medewerksters proberen dan een
nieuwe variant van een activiteit te brengen. Dit
waren er 7 met gemiddeld 21 bezoeksters.
Op dit moment zijn er door ziekte nog maar 3
medewerksters. Het is erg moeilijk om nieuwe
vrijwilligers te vinden. Het aantal bezoeksters blijft
gelukkig wel stabiel.
Op 17 december was de jaarlijkse kerstochtend.
Door de onderbezetting van de medewerksters
van de Ontmoetingsochtenden is deze ochtend
verzorgd door Jos Reneman (met vrijwilligers).
Onder leiding werd er een kerststukje gemaakt.
Er was een verloting met eigen gemaakte
kerststukjes en een bingo met mooie prijzen.
Iedereen was weer erg tevreden. Er waren 78
bezoeksters.
We hopen ook al hebben we nog maar 3
medewerksters toch door te kunnen gaan. De
bezoeksters zijn in ieder geval erg enthousiast.
Schilderclub ‘Stervoorde’
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen en -middag en donderdagmiddag) werden ook in 2015 weer goed bezocht door gemiddeld 60 leden.
Vanaf september tot en met mei.
De stemming onder de leden is gezellig en enthousiast. Niet alleen om samen te
schilderen maar ook de contacten onderling dragen hiertoe bij.
Helaas hebben wij weer definitief afscheid moeten nemen van een aantal leden
omdat zij overleden zijn, maar in gedachten blijven zij bij ons.
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In februari / maart hebben wij een thema expositie gehouden in Stervoorde genaamd
Sneeuw en Ijs.

In de maand juni hadden wij een expositie in de bibliotheek van Rijswijk in het kader
van het 35 jarig bestaan van de Schilderclub Stervoorde, geopend door wethouder
Marloes Bosboom, Schilderclub Stervoorde werd opgericht in 1980 door Wil Planken.
Sinds 1995 begeleidt Suze Kromhout van der Meer de betrokken leden van de
schilderclub.
In mei van dit jaar heeft zij de leiding overgedragen aan Jos Reneman. De expositie
is druk bezocht en sommige werken zijn verkocht.
Het werd een feestelijke opening met een hapje en een drankje. Na de openingswoorden door de wethouder konden de aanwezigen de schilderijen bewonderen.
Een bezoekje aan de expositie was zeer de moeite waard.
De schilderclub heeft voor de bezoekers schilderijen in diverse stijlen uitgezocht. Het
is duidelijk dat de club goed werk levert, want de leden van de club hadden nog veel
meer werken dan het ene schilderij dat ze mochten inleveren. Rijswijk mag trots zijn
op zijn schilderclub.
In mei hadden wij een afscheidsfeestje
georganiseerd voor Suze Kromhout van der
Meer.
Ook Piet Zeevaart de vrijwilliger van de
dinsdagmiddag hield ermee op.
Na de zomermaanden (in juni juli en augustus is
er geen schilderen) zijn we weer enthousiast
begonnen in september.
Het ledenaantal blijft constant. We hebben nu
eind dit jaar 59 leden.
In december hebben we afscheid genomen van
de vrijwilliger Jo mulder van de dinsdagmorgen
en Cees van der Kroft, Lydia van der Kroft en
Coby Versteeg van de donderdagmiddag.
Zij hebben ook tientallen jaren de leden
begeleid, maar aan alles komt een einde als de
jaren gaan tellen.
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Wij zij nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de leden willen begeleiden bij het
schilderen. Aan de gezelligheid zal het niet liggen en ook niet aan de gedrevenheid
van onze leden.
Voor de hele maand maart 2017 hebben wij weer een afspraak met mw. Jacqueline
van Munster van de Bibliotheek Rijswijk voor een expositie van het werk van onze
leden gemaakt.
Jos Reneman
Bridge.

Maandagavond bridge.
Wij spelen elke maandagavond en vrijdagmiddag bridge, behalve in de maanden juli
en augustus. Alles verloopt prima en er verandert niet veel per jaar.
Zowel op de maandagavond als op de vrijdagmiddag worden de gebruikelijke
competities verwerkt, resulterend in promoties en degradaties.
Bijzondere gebeurtenissen zijn altijd weer de Kerst- en Paasdrive, waaraan wat
prijsjes zijn verbonden. Het uitreiken van de Kerstcadeautjes voor iedereen is elke
keer weer geslaagd.
Ook het beheer van het lief- en leedpotje leverde de nodige werkzaamheden op.
Bij verschillende leden werd thuis een bloemetje gebracht met een getekende
beterschapskaart.
Voor de bridgegroepen veranderde er niets dit jaar. Op maandagavond speelden 70
leden en op de vrijdagmiddag 53 leden in de grote zaal van Stervoorde.
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Darten
2015 was weer een sportief dart jaar met veel leuke momenten!
Eén van de hoogtepunten van ons dart jaar zijn onze dart toernooien. Op de laatste
dart avond van het seizoen hebben
we een eindtoernooi. Op deze avond
worden tevens de prijzen uitgereikt
aan de nummers 1, 2 en 3 van de
ranglijst, er wordt een beker uitgereikt
aan degene met de meeste 180'ers en
er wordt een beker uitgereikt aan
degene met de hoogste uitgooi van
het seizoen. In december hebben we een kersttoernooi, waarbij onze leden als
koppels proberen bekers te veroveren. De leden krijgen op deze avond een kleine
attentie en er zijn lekkere hapjes en een drankje. Beide toernooien zijn druk bezocht
en waren erg gezellig.
Afgelopen jaar hebben wij elektronische scoreborden aangeschaft en we hebben een
website gemaakt waar onze leden hun scores kunnen nalezen en geïnteresseerden
meer informatie kunnen vinden over onze dartclub. De website is te vinden op:
http://vbsdartclub.wix.com/vbsdartclub
Zoals ieder jaar zijn er leden vertrokken maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe
leden mogen verwelkomen. Ook voor 2016 hebben we de eerste aanmeldingen
alweer binnen gekregen. Op het moment dat er mensen binnen komen die mogelijk
lid willen worden krijgen zij eerst de nodige informatie en mogen ze een avond mee
darten om te sfeer te proeven, na deze avond kunnen zij beslissen of ze lid willen
worden.
Wij zien 2016 weer met veel dart plezier tegemoet!
Namens het bestuur, Wim Nijhuis, voorzitter
Engin Olgun, penningmeester
Discussiegroep
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We begonnen dit jaar met 11 leden en heel wat verrassingen.
Toen we niets vermoedend ons aanmeldden voor de eerste bijeenkomst op 7
januari, bleek de Groene Zaal - waar we al vele jaren samen kwamen - bezet, want
de zaal werd in beslag genomen voor Nederlandse les. Uiteindelijk bleek er plek te
zijn in de bestuurskamer van de VBS en konden we daar plaats nemen. Van toen af
aan was het iedere keer spannend: krijgen we wel of niet een plek?
Meerdere keren kwamen we in de bestuurskamer terecht, eenmaal in de
kinderopvang en eenmaal in de grote zaal.
Gelukkig hebben we een prettige groep die zich niet laat beïnvloeden door deze
chaotische toestand en dankzij de inspanning van het VBS bestuur kregen we eind
februari weer de groene zaal tot onze beschikking.
Vele onderwerpen kwamen aan bod dit jaar en hierin merkten we dat de zorg over de
gang van zaken in onze maatschappij ieder bezig hield.
Vragen werden besproken als:
Wat zouden we anders willen als Nederlander?
Wat versta ik onder tolerantie?
Is er een grens aan het uiten van een eigen mening?
En later in het jaar hadden we meerdere discussies over de vluchtelingen toestroom.
Maar ook kwamen onderwerpen aan bod als:
Wie moet welke zorg voor ouderen op zich nemen?
Wat zou je terug willen uit het leven van vroeger?
Wat leert een kind op school?
In totaal hebben we dit jaar 19 reguliere bijeenkomsten georganiseerd en 3 x gingen
we er samen op uit. In januari was het een middag in Den Haag, in mei een
verzorgde busreis naar Utrecht en in december een bezoek aan de kerstmarkt in
Dordrecht.
De kosten hiervoor waren voor eigen rekening.
Met deze uitjes leer je elkaar op een andere manier kennen.
In de loop van het jaar hebben meerdere mensen zich aangemeld, maar 11
personen is ons maximum gebleken om als groep in gesprek te blijven. Bovendien
hebben we aan het eind van het jaar de VBS bestuurskamer permanent tot onze
beschikking gekregen met een gelimiteerd aantal zitplaatsen.
In het najaar is één persoon (na 25 jaar) om persoonlijke redenen afgehaakt en
hebben we iemand van de wachtlijst erbij kunnen nemen.
Klaverjassen
Het jaar 2015 was een gezellig kaartjaar. Op de
eerste dinsdagavond in januari waren er 30 leden
aanwezig, waarvan 10 dames en 20 heren.
Iedere dinsdagavond van januari tot eind mei en van
september tot eind december werd er aan
gemiddeld 7 tafels gekaart. In de maanden juni, juli
en augustus wordt er niet gespeeld in verband met
de vakantie.
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Er zijn dit jaar drie clubtoernooien gespeeld te weten het Paas-, het Pinkster- en het
Kersttoernooi.
Al deze avonden werd er gespeeld voor prijzen die betrekking hebben op de
genoemde onderwerpen. Na het toernooi van de Kerstavond werden de rooster
prijzen uitgereikt. Voor de 1e, 2e en 3e plaats, tevens voor degene die de meeste
pitten heeft gespeeld en voor degenen die het hoogste aantal punten op een avond
heeft gespeeld. Tevens krijgt ieder lid van de club een cadeau-, slagers- of slijtersbon
voor de Kerstmis.
Het ledenaantal zal voor het jaar 2016 verminderen met ongeveer 4 spelers, dit in
verband met ziekte of andere redenen. Ons oudste lid, tevens het oudste lid van de
VBS, de heer Henk Blokdijk, oud 95 jaar, zal de kaartavonden niet meer bezoeken.
Om het verloop op te vangen wil de leiding een ieder die dit leest vragen om, als er in
uw kennissenkring mensen zijn die willen klaverjassen in clubverband, deze erop te
attenderen dat zij bij ons van harte welkom zijn. Zij kunnen dan op dinsdagavond om
19.30 uur zich melden aan de zaal.
Ook kunnen zij informatie inwinnen via de telefoon bij de bestuursleden:
Mevrouw Nel Bloemen - 070 3945589
De heer Huib van de Wal - 070 3933937
Huib van der Wal.
Country dansgroep ‘Go For It’
Op woensdagavond wordt tussen 20:00 –
22:15 uur countrydansen gegeven in
Stervoorde door Margot Reesink
(groep Go For It). Het dansniveau is
gevorderd. In februari 2015 is een groot
Countryfeest georganiseerd. Gemiddeld is
het aantal lessen 40 per jaar en is het
aantal deelnemers ca. 22.
Gedurende het jaar worden vele country
workshops (ca. 10) gevolgd om het peil en
verscheidenheid te garanderen.
In 2016 wordt wederom een groot
countryfeest georganiseerd.
Margot Reesink.
Dans- en ontmoetingsmiddagen
Elke voorlaatste zondag van maand van januari t/m april en dan weer van september
t/m november 2016 organiseert de VBS een dansmiddag, dat doen we al zo'n 5 jaar
en met veel succes, met een steeds groeiend aantal bezoekers.De dansmiddag vindt
plaats in het Wijkcentrum Stervoorde aan de Dr.H.J. van Mooklaan 1 in Rijswijk. Het
idee achter deze dansmiddagen is om de bezoekers een leuke zondag-middag te
bezorgen, om een praatje te maken, een dansje of gewoon andere mensen te
ontmoeten.
Er is live muziek verzorgt door het duo Les Autres, in de pauzes kunnen de mensen
die dat willen linedansen. Er zijn vriendelijke gastvrouwen en heren die u ontvangen.
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De toegangsprijs is € 8.50
Aanvang 14.uur tot 17.00 zaal
open 13.30 uur.
Als u informatie wilt, stuur een
mail aan
tonnyenaad@gmail.com
Ook kunt u onze druk bezochte
Kongingsnach mee komen
vieren, die altijd gratis is en
waar u gratis een consumptie
en een oranje tompouce krijgt.
Tonny Bekink
(tonnyenaad@casema.nl).

Zondag dansmiddag
Muziek, The Swinging Oldtimers
Big Band / Dansorkest
Opgericht op 10 januari 2003 onder de vleugels
van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS)
Doelstelling:
Met senioren te musiceren die met de VUT of pensioen zijn.
Tevens dient het samen zijn van deze groep musici ook een sociaal belang.
De Big Band / Dansorkest repeteert op vrijdagmorgen van 09.30 – 12.30 uur in
wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. De eventuele optredens vinden voornamelijk
overdag plaats, maar in goed overleg met de leden zal een optreden ook ’s avonds
kunnen plaatsvinden.
De vrijwilligers die de band runnen zijn: Cees van Delft (voorzitter), Marjan van Delft
(secretaris), George Koers (penningmeester) en Patrice Postuma (lid).
Dit jaar was de eerste repetitie al snel in het nieuwe jaar n.l. 2 januari 2015. Nadat
iedereen elkaar de gebruikelijke nieuwjaarswensen hadden gegeven begon de
repetitie. Het eerste optreden dit jaar vond plaats op 31 januari 2015. Op deze dag
mochten wij weer een dansavond verzorgen in de jazzclub van het NH Hotel Atlantic
te Kijkduin. Hier gingen weer heel wat voetjes van de vloer. Deze avond hadden wij
ook een gastzanger. Iemand uit het publiek vroeg of hij het nummer “When You’re
Smiling” mocht meezingen. Wij zijn heel flexibel en natuurlijk kon dat.
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Dan komen wij aan in april. Op 9 april 2015 hebben wij een optreden verzorgd in
zorgdienstencentrum Buytenhaghe te Zoetermeer. Dit zijn altijd hele dankbare
optredens. Wij hebben veel mensen weer een hele leuke middag bezorgd.

Het optreden hierna was op 26 april 2015. Samen met de rockband “Rockin’ 4
hebben wij de inmiddels gebruikelijke Koningsnach mogen verzorgen.
Zoals gewoonlijk was het weer druk en super gezellig.

Dan wordt het mei. In deze maand hadden wij twee optredens te gaan. De eerste
was op 12 mei 2015 tijdens de dag van de verpleging. Wij hebben toen gespeeld in
verpleeg- en zorgcentra Frankeland te Schiedam. Hier zijn wij echt verwend. Er was
voor de verpleging een barbecue en wij werden uitgenodigd om ook hieraan deel te
nemen. Dit hoefde geen twee keer te worden gezegd. Onze Kees (trompet) en Peter
(saxofoon) hebben ook nog een muzikaal rondje over het terrein gemaakt.
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Het tweede optreden deze maand was op 16 mei 2015. Wederom in de jazzclub van
het NH Hotel Atlantic te Kijkduin. Deze avond was wederom super gezellig.

De eerste helft van het jaar zit er weer op. We komen nu bij 18 juli 2015. Op deze
dag hebben we weer een optreden verzorgd in verpleeg- en zorgcentra Frankeland
te Schiedam. Dit keer was het optreden puur voor de bewoners. Ook deze dag is niet
voor niets geweest. De bewoners hebben genoten.

De maand augustus was voor ons een rustige maand, konden wij even op adem
komen voor de rest van het jaar.
In september ging het weer beginnen en wel op 10 september 2015. Wij mochten
onze muziek gaan vertolken bij verzorgingshuis De Meerpaal in Vlaardingen. Ook
hier hebben de bewoners leuke herinneringen aan onze muziek over gehouden.
Wij komen aan bij 11 september 2015. Op deze avond
verzorgden wij de eerste “Meet & Greet” van dit jaar. Op
verzoek van de VBS zullen wij, indien mogelijk, elke 2de
vrijdag van de maand zo’n avond verzorgen. Het is de
bedoeling dat elke burger uit Rijswijk en omgeving ook
op deze avond, naast de big band, zijn of haar kunnen
kan presenteren. De leden van de band zijn hier al mee
begonnen en zo hadden wij deze eerste avond een
muzikale voordracht van Jan (trompet) op accordeon.
Deze eerste keer liep het niet echt storm, maar de aanwezigen deze avond vonden de invulling wel erg leuk.
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26 september 2015. Deze middag mochten wij onze muziek laten horen aan de
bewoners van woonzorgcentrum Steenvoorde. Omdat wij muziek spelen uit de tijd
van o.a. Glenn Miller, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald enz. is dat voor iedereen heel
herkenbaar en kon ook deze middag niet meer stuk.

Wij komen in oktober en de tweede “Meet & Greet” staat voor de deur en wel op 9
oktober 2015. Gelukkig waren er al wat meer mensen op afgekomen. Ook deze
avond was weer super gezellig. Deze avond hadden wij o.a. de zanger Ruud van
Ettinger die zichzelf op de piano begeleidde.

De volgende “Meet & Greet” volgde de vorige al snel op. Voor je het weet is het
13 november 2015. Dit was wel een bijzondere avond voor de band. Niemand
minder dan de arrangeur Art Marshall was deze avond aanwezig. Wij spelen het
nummer “Oh, Lady Be Good” welke door hem is gearrangeerd. Deze avond heeft hij
zelf de clarinetsolo van dit nummer voor zijn rekening genomen. Hij was samen met
de pianist van het dansorkest “De Stalen Band” uit Voorschoten naar deze avond
gekomen en heeft met hem ook nog een paar nummers ten gehore gebracht. Het
was weer een super avond.
Aan het einde van november, te weten 29 november 2015, hadden wij nog een
optreden bij de golfbaan Schinkelshoek te Vlaardingen. Gelukkig zaten wij binnen
want het kwam met bakken naar beneden. Hier is ons optreden ook in goede aarde
gevallen. Zo goed zelfs dat wij er voor volgend jaar een optreden bij een bruiloft aan
hebben over gehouden.
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Dan staan ineens de twee laatste optredens van het jaar voor de deur. De eerste
was weer een “Meet & Greet” op 11 december 2015. Deze avond hebben wij, in
overleg met de VBS, gecombineerd met de vrijwilligersavond. Het was heerlijk druk
en de avond was in kerstsfeer wat het ook nog een leuk karakter gaf. De aanwezigen
vonden de opzet van de avond ook deze keer weer leuk.

Een week later was het 18 december 2015. Ondanks dat wij nog een optreden
hadden te gaan hebben wij deze vrijdagmorgen een korte repetitie gehouden en
aansluitend, zoals elk jaar, het jaar afgesloten met een kerstviering. Cees van Delft
heeft zijn woordje gedaan en wij hebben onder het genot van een hapje en een
drankje het jaar zo goed als afgesloten. Ook deze keer willen wij bij deze de
beheerders van wijkcentrum Stervoorde weer hartelijk danken voor de hele prettige
samenwerking gedurende het jaar 2015.

Ons laatste optreden was, net zoals ons eerste optreden dit jaar, bij de jazzclub van
het NH Hotel Atlantic in Kijkduin op 19 december 2015. Voor degene die wilden,
konden voordat ze naar de jazzkelder gingen eerst gebruik maken van een diner.
Hier hebben nog heel wat mensen gebruik van gemaakt. Deze avond was lekker
druk, geheel in kerstsfeer en het werd een feestje. De dansvloer is de hele avond
niet leeg geweest. Daar doe je het tenslotte voor. Moe maar voldaan konden wij
terugkijken op een geslaagde avond en zeker op een geslaagd jaar.

Marjan van Delft – Kouwer, Secretaris “The Swinging Oldtimers”
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Kinderkledingbeurs

Ook afgelopen jaar hebben er weer twee beurzen plaats gevonden. Zoals altijd begin
april en begin oktober. Deze tweede hands beurs is nog steeds een groot succes.
We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken via email, kranten en posters.
Iedereen kan de dag voor de beurs kleding in komen leveren voor de verkoop. Hier
zijn uiteraard wel wat regels aan verbonden. De kleding moet uiteraard schoon en
netjes zijn en vallen binnen de maat 86 t/m XS/S. Per persoon mogen er 30 stuks
kleding ingeleverd worden. We hebben in april de zomerbeurs en in oktober de
winterbeurs. Op de verkoopdag proberen wij zoveel mogelijk mensen weer blij te
maken met deze kleding. Van de verkochte kleding krijgen de mensen weer 70%
uitbetaald.
De kleding die niet verkocht wordt krijgen de mensen weer netjes terug.
Ook wordt er veel kleding geschonken aan het goede doel. In 2015 was dit wederom
de Voedselbank Rijswijk, die we ontzettend blij hebben kunnen maken met de
geschonken kleding.
Hopelijk worden de beurzen in 2016 ook weer een groot succes.
Petra Mosterd.
Computercursus op maat
Voor de groep Computer heeft Elio Lo Conte twee cursussen gegeven. In de eerste
cursus van 8 lessen waren er 4 deelnemers en in de tweede cursus van 6 lessen
waren er 5 deelnemers. In de cursussen is aandacht besteed aan het gebruik van
Internet, E-mail, Word en sociale media. Beide cursussen zijn afgesloten met een
diploma-uitreiking.
Daarnaast zijn er voor het eerst 8 computerspreekuren gehouden voor individuele
vragen. Hierbij is ook een tweede vrijwilliger met expertise in computergebruik
betrokken geraakt. Gezien de goede ervaringen met de spreekuren is het plan om
deze spreekuren in 2016 voort te zetten en zo nodig uit te breiden.
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Wandelclub

In januari 2015 is de huidige wandelclub VBS opgericht onder leiding van Clazien de
Graaf en mijn waarneemster, aanvankelijk Martha van Dalen, nu Mireille Hartland.
We zijn gestart met wat obstakels, de weersomstandigheden. In februari zijn we pas
echt van start gegaan met de wekelijkse, op donderdagochtend, wandelingen. Nu
een groot succes waar ik zeer trots op ben. Dat komt vooral door de wandelaars; we
hebben echt een gezellige club.
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We starten in principe vanaf Stervoorde, aan de Ds. V. Mooklaan, om 10.00 uur,
verzamelen tussen 09.45 – 10.00 uur en wandelen ca. 7 km. / 1,5 – 2 uur.
Ook starten we wel eens elders en dan vermeld ik dat een week van te voren dan
wel mail ik dit aan de deelnemers in het weekend. We vertrekken dan eerder vanaf
Stervoorde en ik fiets dan naar het Startpunt; vaak fietsen de deelnemers met mij
mee anderen gaan met het OV of eigen vervoer naar het startpunt.
Zo zijn we het afgelopen jaar naar Kijkduin, Clingendael, Zuiderpark, ‘t Wout en
Delftse Hout geweest. Bij deze gelegenheden gaan we op locatie een kopje koffie
drinken, iedereen betaalt dan een eigen bijdrage van € 1,00. Ik betaal dan de
rekening.
In 2015 zijn we met 22 leden van start gegaan. In de loop van het jaar heb ik helaas
ook afscheid moeten nemen van enkele deelnemers, veelal om
gezondheidsredenen. Maar ook zijn er veel nieuwe leden bijgekomen, veelal na de
zomer. Op 31 december 2015 heb ik 32 leden…fantastisch.
Clazien de Graaf
In wijkcentrum Muziekbuurt.

Het Wijkcentrum Muziekbuurt is gevestigd in de Brede School aan de Admiraal
Helfrichsingel. Om goede afspraken te maken over het gebruik van de Brede School
en om een en ander goed te laten verlopen hebben wij het afgelopen jaar veel
vergaderd met onder andere het bestuur van de VBS, het bestuur van de Brede
School, de gemeente en Welzijn Rijswijk.
De werkgroep Sociaal Cultureel Werk wordt geleid door:
Voorzitter: Theo van Leeuwen
Beheer: Ton Hendriks
Secretaris: Ruud Schipper
De activiteiten:
Het afgelopen jaar is op maandag middag computerles gegeven door Ronald Duijns.
Hieraan blijkt - vooral bij ouderen - behoefte te bestaan.
Op deze cursus (maximaal 2 personen per les) wordt de cursisten geleerd wat er
allemaal mogelijk is met een computer.
De cursus begint met het aanleren van de basisroutines, zoals muisbeheersing en
slepen, selecteren, plakken, enz., waarna men wegwijs wordt gemaakt met zaken
zoals internet, zoekmachines, email en bijlagen, tekstverwerking, basis
fotobewerking, Excel, enz.
Na de lessen kunnen de deelnemers thuis oefenen met de stap voor stap
beschrijving van wat is besproken. Alle deelnemers zijn erg tevreden over de lessen.
Elke 2e maandag van de maand is er ‘s avonds in de Brede School een vergadering
van Sociaal Cultureel Werk Muziekbuurt.
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Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van de Brede
School. Deze club bestaat uit een groep gezellige mensen die leuke dingen maken.
De groep bestaat hoofdzakelijke uit oudere dames en dat staat garant voor gezellige
gesprekken. Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang.
Er is nog ruimte voor extra deelnemers. De club wordt geleid door Betty Theunissen.
Op dinsdag middag wordt er (stijl)dansles gegeven door Herman en Annika
Bloemsaat. Deze dansles is speciaal voor beginners.
Op dinsdag avond wordt er geoefend door een amateur muziekgroepje.
Op woensdag avond wordt ons Wijkcentrum in de Brede School bezet door
klaverjasclub “3 Kaart Stuk” en door de jokerclub “Jolly Jokers”.
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden georganiseerd door Betty
Theunissen met assistentie van Albert Huisman en Joke de Ruiter.
Het sociale aspect en de gezelligheid zijn hierbij het belangrijkste.
Het is een gezellige club waar ook nog extra dingen worden gedaan, zoals een
presentje met Pasen, een eindcompetitie aan het eind van het seizoen en met Kerst
een gezellige avond met lekker eten.
Op donderdag middag wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door
schilderclub “de Waldhoorn”.
Onder deskundige begeleiding van Ans Goudkuil en Mary Holstein kan men hier zijn
artistieke ei kwijt met verf en penseel op linnen.
Op donderdag avond wordt Tai Chi les gegeven voor gevorderden.
Deze lessen zijn voor mensen die al een beginnerscursus hebben gevolgd.
De lessen worden gegeven door Mary v.d. Meyde en Marianne Koot.
Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn volgt de leiding van deze club
één of twee maal per jaar een 5 daagse workshop van een Tai Chi master uit
Canada. Elk jaar rond Oud en Nieuw sluit de Tai Chi club het jaar af met een hapje
en een drankje.
Vrijdag middag wordt er Tai Chi les gegeven voor beginners.
Twee maal per jaar start hiervoor een nieuwe cursus.
Wanneer de cursisten de basis beginselen onder de knie hebben kunnen zij
doorstromen naar de gevorderdengroep op donderdag avond.
Op vrijdag avond wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door de country line
dance groep “Magic Boots”. Er is bij jong en oud veel animo voor de lessen die hier
gegeven worden door Josje Visser.
Zaterdag ochtend wordt er geoefend door de Citergroep onder leiding van Josje
Visser
Zaterdag middag wordt er geoefend door de muziekgroep “T.C.B.” en Oase.
Elke laatste zaterdag avond van de maand is er Bingo.
De zaal gaat open om 19.00 uur. De eerste bezoekers staan dan vaak al te wachten.
Om 20.00 uur begint de bingo.
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Betty Theunissen zorgt voor de vele prijzen die er te winnen zijn en verzorgt deze
avonden. Zij wordt hierbij geholpen door Ruud Schipper, Ria Meere en Joke Muller.
Ook de loterij wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Regelmatig is er op deze avonden ook achtergrondmuziek verzorgd door Joop op
keyboard.
Op zondag middag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag waar
onder het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer kunnen.
Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door de muziekgroepen die in het
wijkcentrum oefenen. Deze middagen voorzien in een grote behoefte voor vooral de
oudere wijkbewoners vanaf plusminus 40 jaar.
Het blijkt dat deze middagen er voor zorgen dat veel mensen uit hun isolement
gehaald worden. Regelmatig horen wij dat dit het enige uitje is dat de mensen nog
hebben.
Zondag avond wordt er geoefend door de muziekgroep “Rockin’4”.
Deze groep bestaat uit mensen van rond de 60 jaar die het leuk vinden om de
muziek uit de jaren 60 te spelen. Regelmatig wordt door deze groep opgetreden op
de zondag middag.
Op 3 januari 2015 was er in ons Wijkcentrum weer een zeer goed bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst waar de bezoekers genoten van een hapje en een drankje en
met de voetjes van de vloer konden op de muziek die verzorgd werd door een
muziekgroep uit het wijkcentrum.
Tai Chi Moy.

Tai Chi heeft weer een goed en ontspannen jaar gehad. In september, toen de
nieuwe cursus startte, kregen we een aantal aanmeldingen van nieuwe leden via het
VBS activiteitenboekje.
Ook het strandwalfestival, waar we dit jaar naast de gebruikelijke demo een
workshop verzorgden, heeft voor nieuwe leden gezorgd. Hierdoor, en doordat een
aantal mensen om verschillende redenen gedurende het jaar zijn afgehaakt, blijven
we op een stabiel aantal leden van rond de 25: een vaste en door doorstroming
groeiende club gevorderden op de donderdagavond en een steeds aangevulde club
beginners op de vrijdagmiddag.
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Behalve de feestdagen gaan we het hele jaar door; ook tijdens de schoolvakanties.
De opkomst is dan wel wat lager, maar de mensen die komen waarderen de
continuïteit. Wij instructeurs zijn dit jaar naar een minicursus van twee dagen
geweest om onze skills op peil te houden. verder zijn we ontzettend blij met de mooie
verrijdbare spiegel die erg helpt bij het corrigeren van de houding van onze
deelnemers.
Marianne Koot
Schilderclub ‘Waldhoorn’
Schildersclub Waldhoorn heeft het hele jaar ons 12 en half jarig bestaan gevierd. We
hebben leuke dingen gedaan. We hebben mooie
maskers gemaakt en zijn naar het Mauritshuis
geweest, prachtige kerstballen gemaakt. In maart
een open dag gehouden in de Brede school en
nog veel meer, het was weer een gezellig jaar. De
meeste leden zitten al minstens 10 jaar bij ons,
dus mogen we trots zijn met ons 12 en half jarig
bestaan. We hopen nog jaren door te gaan. We
geven in april misschien wel weer een open dag
en hoop dat andere clubjes ook eens komen kijken
er is altijd koffie en een koekje
Mary Holstein
Lijndansen
De lijndansers op deze avond komen bij elkaar,
omdat ze van country muziek, lijndansen, praten
en gezelligheid houden. De deelnemers kennen
elkaar vaak al zo lang als er lijndansen op deze
avond wordt beoefend. Ze vinden stuk voor stuk,
dat ik niet weg mag, omdat het zo gezellig is en ik
de dansen goed kan uitleggen. Ofschoon
sommige lijndansers om gezondheidsreden of
vanwege hun leeftijd moesten afhaken, hebben
we het afgelopen jaar toch enkele nieuwe leden
kunnen verwelkomen, die zich vrijwel meteen op
hun gemak voelden.
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In verband met hun leeftijd zijn niet alle dansers de hele avond actief op de vloer, dus
er zit een klein groepje aan tafel te praten met een hapje en een drankje. Binnen
onze groep mogen ouders ook hun kinderen meenemen, wanneer daar geen oppas
voor te vinden is. Voordeel daarvan is, dat deze kinderen door het enthousiasme van
hun ouders al vroeg leren lijndansen.
Aan het eind van elk seizoen wordt er een afscheidsavond georganiseerd, waarbij
we wat vroeger beginnen en wat uitgebreidere hapjes en lekkernijen verstrekken.
Eind mei stopt het zomerseizoen in verband met het mooie weer, de caravan, het
tuinhuisje etc.
Josje van Swieten
Computerles
Elke keer als er een nieuwe cursus begint, ben ik weer benieuwd
wie ik deze keer in de les krijg. Soms zijn het echte beginners,
maar ook wel eens deelnemers, die beweren dat ze al heel wat
kunnen met de PC.
Door de duidelijke uitleg en mijn oeverloze geduld krijg ik iedereen
zo ver, dat ze zich verbazen over de mogelijkheden. Die
mogelijkheden geef ik ze per les mee op papier, want als je
computerles aan ouderen geeft, dan weet je bij voorbaat dat thuis
alles weer is vergeten.
Slechts een keer heb ik meegemaakt, dat iemand thuis geen
computer had en toch de lessen volgde. Die was heel blij met de
lessen op papier.
Wat de meeste vreugde brengt bij het lesgeven is, dat ik van de iets gevorderden
regelmatig te horen krijg, dat ze dit of dat niet wisten en thuis meteen verder gingen
met die informatie. Ik leer ze dan ook alles over de leuke dingen, die met een
computer mogelijk zijn.
De lessen duren anderhalf uur, maar die tijd is zo om, als je bezig bent.
Ronald Duijns
Concertcitherles
De concertcither is een zeldzaam instrument en ik ben heel blij, dat er enkele
mensen zijn, die zich verder willen ontwikkelen in het bespelen ervan. Het is een
snaarinstrument met een zachte en warme klank, dat in een huiskamer het best tot
zijn recht komt en waarmee je beslist geen ruzie krijgt met de buren wegens
geluidoverlast.
Elke les begint met een kopje koffie, of thee om alles klaar te zetten en om bij te
praten. De muziek die we spelen gaat van klassiek tot romantisch, of ritmisch en blijft
niet beperkt tot de volksmuziek uit de Alpenlanden. Er komen ook wereldmelodieën
langs en meestal spelen we twee- tot vierstemmige muziek.
Onze groep heet ‘Quodlibet’ hetgeen betekent: Voor elk wat wils.
In de krokusvakantie zijn we afwezig en op enkele vakantiedagen na komen we tot
eind juni bij elkaar om nieuwe technieken te leren en het samenspelen te
bevorderen.
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4. Financieel jaarverslag 2015
Balans Vereniging Buurtraad Steenvoorde per 31.12.2015
Activa

2014

Inventaris
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen
Overlopende posten

2015

16.072,00
105,00
83.675,97

11.764,00
105,00
90.825,82

99.852,97

102.694,82

Passiva

2014

Vermogen
Algemene Reserve
Egalisatie
Voorzieningen
Transitorische posten
Nog te betalen
Crediteuren
Saldo Muziekbuurt
Saldo Stervoorde

2015

644,64
25.659,56
23.934,13
9.903,13
52.819,57
-452,00
-12.656,06
99.852,97

-12.463,42
44.960,79
25.659,56
23.934,13
11.081,56
11.451,10
1.891,15
5.032,25
-8.852,30
102.694,82

Exploitatierekening Vereniging Buurtraad Stervoorde 2015
2014
werkelijk
Baten
Subsidie
33.822,00
Incidentele inkomsten
4.801,81
Bijdrage club activiteiten
33.474,10
Bijdrage overhead BO's
2.117,15
Bijdrage overhead werkgroepen
5.814,64
Bijdrage stimuleringsfonds
1.162,93
Rente
1.817,53
Totaal baten
Lasten
Kosten activiteiten
Kosten vrijwilligers
Kosten werving+opleiding
Huren
Beheerkosten SWR
Onderhoud gebouw
Verzekering
Afschrijving apparatuur en inventaris
Abonnementen en contributie (programma's)
Kantoor materiaal
Drukwerk en kopieerkosten
Onderhoud machines
Telefoonkosten
Internetkosten
Portokosten
Automatiseringskosten
Kleine aanschaffingen
Publiciteit
Kosten website
Representatiekosten
Kosten bestuur
Kosten AVL
Kosten lief & leed
Heffingen en vergunningen
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
Bewonersorganisatie Strijp
40 jarig jubileum
Kosten vrijwilligersfeest
Bank- en rente kosten
Rente kosten en boekingsverschillen
Stimuleringsfonds
saldo negatief
Totaal lasten
Begroot resultaat
Exploitatie saldo 2014
Te verdeling resultaat 2015
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2015
begroting werkelijk

35.500,00
34.500,00
1.650,00
6.950,00

500,00

40.760,00
5.575,00
35.172,19
2.790,15
4.943,24
1.178,43
-

83.010,16

85.859,00

90.419,01

78.600,00

33.661,03
6.786,28
194,02
19.297,66
-

21.500,00
12.500,00

32.000,00
3.000,00

3.313,54

3.300,00

1.253,96
394,46
302,98
427,77
249,24
543,66
305,08
1.049,73
1.696,00
675,00
178,59
891,20
719,28

1.200,00

25.669,28
7.169,15
19.639,44
3.984,00
471,96
599,84
992,13
370,43
104,54
567,56
5.227,93
675,00
41,95
2.891,50
10.406,00
540,73
-371,02
9.588,00
5.313,00
5.026,00
149,77
-964,31
1.178,43
99.271,31

7.611,50
5.615,00
5.661,31
5.000,00
103,75
250,00
1.162,93
97.343,97
-14.333,81

33.709,00
1.650,00
38.275,00
1.725,00
10.000,00

2016
begroting

20.000,00

300,00

750,00
100,00
750,00
250,00

8.100,00
4.700,00
4.509,00
6.000,00
50,00

84.009,00

-

22.000,00

200,00
4.000,00
500,00
1.000,00
250,00
150,00
360,00
650,00
3.700,00
675,00
250,00
750,00
500,00
500,00
8.200,00
4.750,00
4.550,00
115,00

-9.500,00
78.600,00
-

-8.852,30
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Exploitatierekening Muziekbuurt 2015
Baten

2014
werkelijk

Subsidie
Extra subsidie
Bijdragen club activiteiten
Bar inkomsten
Administratiekosten en rente

8.522,00
1.000,00
7.580,75
17.426,45

Totaal baten
Lasten
Kosten activiteiten
Overheadkosten
Inkopen bar
Afschrijving apparaten en inventaris
Kosten vrijwilligers
Opleiding vrijwilligers
Huren
Onderhoud gebouwen/inventaris
Schoonmaakkosten
Verzekeringspremie
Autokosten
Kantoorkosten
Telefoonkosten
Internetkosten
Kleine aanschaffingen
Bewonersorganisatie Muziekbuurt
Bestuurskosten
Publiciteit
Eindejaars activiteiten
Vergunningen en heffingen
Kosten en rente bank
Algemene kosten
Overschot Muziekbuurt
Totale lasten
Exploitatiesaldo

2015
begroting werkelijk
4.250,00

2016
begroting

7.500,00
18.200,00

4.836,00
6.109,76
19.041,95

6.700,00
16.500,00

34.529,20

29.950,00

29.987,71

28.000,00

6.842,74
426,10
11.171,02
1.107,00
1.664,90

5.570,00
425,00
14.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
2.500,00
250,00

5.364,61
483,60
11.716,11
324,00
2.611,99

5.000,00
480,00
13.500,00
500,00
1.500,00
2.600,00
2.500,00
100,00
165,00
250,00

1.361,34
330,79
389,18
229,56
125,00
126,45
185,00
350,82
1.256,57
5.261,00
1.262,75

250,00
200,00
155,00

1.000,00
1.200,00

73,88
-

-100,00

32.164,10

29.950,00

2.365,10

-

2.625,00
128,60
39,63
1.149,99
1.427,19
183,31
-1.053,00
900,00
76,11
-1.021,68
24.955,46

4.800,00

100,00
55,00

250,00
1.000,00

-

28.000,00

5.032,25

-

Toelichting op de balans 2015, Liquide middelen
Kas

Bank

Algemeen penningmeester
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
Bewonersorganisatie De Strijp
Bewonersorganisatie Muziekbuurt
Bingo
Bridge
Countrydansen
Dart
Dansmiddag
Discussieochtend
Klaverjas
Muziekgroep
Ontmoetingsochtenden
Schilderclub
Workshops
Zang
Activiteiten Muziekbuurt
Bar Muziekbuurt
Geld onderweg

1.717,75
439,55
163,47
175,05

Totaal werkrekeningen

5.999,05

5,60
423,80
191,99
585,00
294,40
25,00
393,20
71,55
1.512,69

ING zakelijke spaarrekening
Bridge, zakelijke spaarrekening
OO rente meer rekening
Totaal spaarrekeningen

-

TOTAAL GENERAAL LIQUIDE MIDDELEN
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5.926,45
1.054,79
2.508,60
7.848,45
-23,17
783,46
263,81
250,79

1.296,48
-

Totaal
7.644,20
439,55
1.054,79
163,47
2.508,60
8.023,50
-23,17
5,60
423,80
191,99
783,46
848,81
545,19
25,00
393,20
1.368,03
1.512,69
-

19.909,66

25.908,71

64.871,40
45,71
-

64.871,40
45,71
-

64.917,11

64.917,11

84.826,77

90.825,82
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Toelichting op de balans 2015
Eigen Vermogen
Saldo per 31-12-2014
Bij: resultaat 2014

644,64
-13.108,06
-13.108,06
-12.463,42

Algemene Reserve
Saldo per 31-12-2015

44.960,79

Voorziening
Saldo per 31-12-2014

23.934,13

Saldo per 31-12-2015

23.934,13

Egalisatie reserve
Saldo per 31-12-2014

25.659,56

Saldo per 31-12-2015

25.659,56

Transitorische post
Saldo per 31-12-2014
Bij: stimuleringsfonds

9.903,13
5% van 23.568,45

1.178,43
1.178,43
11.081,56

Af: kosten extra activiteiten
Saldo per 31-12-2015

11.081,56

Inventaris
Saldo per 31-12-2014

16.072,00

Afschrijvingen 2015

4.308,00
-4.308,00
11.764,00

Saldo per 31-12-2015
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Toelichting op de balans 2015
Debiteuren
PostNL

105,00

Saldo per 31-12-2015

105,00

Crediteuren
Steenvoorde Noord
Steenvoorde Zuid
De Strijp
Muziekbuurt
overgeboekt naar algemene reserve

-1.782,39
33.374,41
10.479,55
2.889,22
44.960,79
-44.960,79
-

overige crediteuren

1.891,15

Saldo per 31-12-2015

1.891,15

Nog te betalen
Diversen nog te betalen

11.451,10

Toelichting op de exploitatierekening 2015
Bijdragen en kosten activiteiten
STERVOORDE
Bijdragen
Diverse kosten
Bridge
Bingo
Citherclub
Computerlessen
Country
Dart
Discussiegroep
Hobbyclub
Kaartclub (middag)
Kaartclub (avond)
Muziekgroep
Ontmoetingsochtend
Schilderclub
Stijldansen
Tai Chi
Workshop
Wandelen
Zang
Totaal clubactiviteiten
Open activiteiten
Bingo
Dansmiddagen
Kledingbeurs
Totaal open activiteiten
TOTAAL GENERAAL
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8.177,75

-60,00
2.132,20
428,30
379,50

4.567,63

200,00
584,13
306,45
104,50

1.918,15
5.345,75
3.601,25
4.743,30

1.542,91
6.524,25
2.366,60
3.504,18

25,00
977,15
571,20

57,00
604,95
177,80

28.239,55

20.540,40

2.227,45
3.139,50
1.565,69

1.470,08
2.337,47
1.318,00

6.932,64

5.125,55

35.172,19

25.665,95
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MUZIEKBUURT
Bijdragen
Diverse kosten

2.417,50
178,50
155,40
458,15

2.490,05
84,00
103,01
465,25

67,50
115,50
-

20,85
35,65
-

576,90
733,30
1.407,01

241,50
622,70
850,50

6.109,76

4.913,51

6.109,76

4.913,51
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Overzicht Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord en- Zuid
Steenvoorde Noord
Inkomsten
Subsidie
Extra subsidie en sponsering
Incidentele activiteiten
Overheadkosten
Consumptie vrijwilligers
Onkosten vrijwilligers
Kantoorkosten
Drukwerk
Telefoonkosten
Porti kosten
Automatisering
Wijkkrant
Bezorgkosten
Website
Reklamekosten
Reprensentatiekosten
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Bank en girokosten
Algemene kosten

5.088,00
225,00

Totaal 2015

5.313,00

Uitgaven

Begroting
5.100,00
-1.450,00
-510,00

300,98
508,80
55,17
308,56
118,80
-

Steenvoorde Zuid
Inkomsten

-1.750,00
-200,00
-50,00

15,95
225,95
62,50
65,74
-2.358,45

-100,00
-150,00
-250,00
-75,00
-

596,10

-

Begroting

8.088,00
1.500,00

8.100,00
3.941,71
808,80
511,45
218,75
50,90

-315,00
-125,00
-25,00
-50,00
-50,00

826,80
429,90
35,40

Uitgaven

-2.000,00
-810,00
-50,00
-50,00
-50,00
-50,00
-50,00

9.588,00

964,60
533,06
450,00
50,00
561,00
211,75

-3.000,00
-650,00
-550,00

-1.285,98

-440,00

-100,00
-50,00
-250,00

7.016,04

-

Overzicht Bewonersorganisatie Muziekbuurt/Strijp
De Strijp
Inkomsten
Subsidie
Extra subsidies en/of bijdragen
Incidentele activiteiten
Overheadkosten
Consumptie vrijwilligers
Onkosten vrijwilligers
Zaalhuur
Kantoorkosten
Drukwerk en kopieerkosten
Telefoonkosten
Portikosten
Automatiseringskosten
Wijkkrant
Bezorgkosten
Website
Reprensentatie
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Algemene baten/kosten

4.776,00
250,00

Totaal 2015

5.026,00
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Uitgaven

Begroting
4.800,00

1.770,23
477,60
14,49
79,45
50,00
115,43
1.038,70
239,00
44,17
15,00
124,25
40,74
-1.016,94
2.992,12
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Muziekbuurt
Inkomsten
4.836,00
-

-925,00
-480,00

195,50
483,60
-

-150,00
-450,00
-150,00

69,99
-

-75,00
-50,00
-1.400,00
-150,00
-170,00
-150,00
-300,00
-350,00
-

Uitgaven

230,00
-7,49
-3.864,40
4.836,00

Begroting
4.800,00
-925,00
-480,00
-150,00
-450,00
-150,00
-75,00
-50,00
-1.400,00
-150,00
-170,00
-150,00
-300,00
-350,00

-2.892,80
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-

Toelichting op de Exploitatierekening 2015
Subsidie voorschotten
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
Bewonersorganisatie Strijp
Sociaal Cultureel Stervoorde
Extra subsidie activiteiten
Koningsnach
Straatspeeldag
Koningsdag De Strijp

8.088,00
5.088,00
4.776,00
17.972,00
2.100,00
3.000,00
225,00
250,00

Subtotaal
Sponsering burendag
Sponsering straatspeeldag

41.499,00
-

Totaal

41.499,00

Bewonersorganisatie Muziekbuurt
Sociaal Cultureel Muziekbuurt

4.836,00
4.836,00

Totaal

9.672,00

Totaal ontvangen subsidie

51.171,00

Bijlage staat van inventaris 2015

Stervoorde
Kastenwand
Muziek apparatuur
Computer
3 computers
4 laptops Asus, Comp.club
Minolta, kopieermachine, C224

Muziekbuurt
Stoelen
Koelkast
Televisie
Tafels
2 computers
Software pakketten

Aanschafprijs

Afschrijving
t/m 2014

10.303,39
1.758,00
998,00
3.318,03
1.660,15
7.502,00

4.150,39
1.758,00
998,00
2.015,03
340,15
917,00

2.061,00
664,00
332,00
917,00

6.211,39
1.758,00
998,00
2.679,03
672,15
1.834,00

4.092,00
639,00
988,00
5.668,00

25.539,57

10.178,57

3.974,00

14.152,57

11.387,00

856,80
912,61
604,00
1.557,71
1.059,98
329,00

856,80
912,61
604,00
1.501,71
565,98
168,00

56,00
212,00
66,00

856,80
912,61
604,00
1.557,71
777,98
234,00

282,00
95,00

5.320,10

4.609,10

334,00

4.943,10

377,00

30.859,67

14.787,67

4.308,00

19.095,67

11.764,00

Afschrijving Afschrijving
2015
t/m 2015

Boekwaarde
31-12-2015

Van de inventaris, welke geheel was afgeschreven is uit de administratie geboekt.
Het betreft de inventaris, kantoormachine waarvan de aanschafdatum voor 2009 lag.
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VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE
Toelichting bij het financieel overzicht 2015
Het boekjaar is afgesloten met een negatief reslutaat van € 3.820,05, gesplist in:
1. € -8.852,30 negatief voor de wijken van Steenvoorde,
2. € 5.032,25 positief voor de Muziekbuurt

Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om het exploitatie overzicht te splitsen voor Steenvoorde en Muziekbuurt.
Om technische redenen is de balans samengevoegd, omdat sommige activa ook toebehoren aan en gebruikt kunnen worden
door zowel Stervoorde als de Muziekbuurt.
Het stimuleringfonds werd verhoogd met 5% van de contributies. Het bedrag dat is toegevoegd bedroeg € 1.178,43
Bij de Muziekbuurt werden de opbrengsten en de kosten van de bar apart vermeld om zo een beter inzicht te verschaffen.
Volgens afspraak met de gemeente worden de 'Crediteuren' over de oude jaren overgeboekt de algemene reserve.
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Begroting 2017
Begroting 2017
Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2017
Inkomsten
Subsidie
Bijdrage activiteiten
Rente
Bijdrage extra subsidie
10% Bewonersorganisatie
25% Sociaal Cultureel

Uitgaven

36.260,00
35.000,00
1.650,00
1.820,00
5.000,00

Overhead kosten
Kosten activiteiten
Huren
Kosten incidentele activiteiten
Kosten Bewonersorganisatie
Overschot

79.730,00

17.000,00
27.000,00
23.000,00
5.000,00
18.200,00
-10.470,00
79.730,00

Specificatie overheadkosten

-

Vrijwilligerskosten
Afschrijvingen
Verzekeringen
Contributie en abonnementen
Kantoorkosten
Drukwerk en kopieerkosten
Onderhoud kantoormachines
Telefoonkosten
Portokosten
Kosten website
Publiciteitskosten
Bestuurskosten
Representatiekosten
Kosten AVL
Kosten lief en leed
Bank- en girokosten
Algemene kosten

3.000,00
4.000,00
200,00
500,00
1.000,00
250,00
150,00
360,00
650,00
750,00
3.700,00
750,00
300,00
500,00
600,00
290,00

17.000,00

Sociaal Cultureel Muziekbuurt
Inkomsten
Subsidie
Bijdrage activiteiten
Bar
Rente

Uitgaven
4.930,00
6.700,00
16.500,00
-

Overheadkosten
Kosten activiteiten
Bar
Huren
Afschrijvingen
Onderhoudskosten
Schoonmaakkosten
Verzekeringen
Kosten vrijwilligers
Opleiding en onkosten vrijwilligers
Kantoor kosten
Telefoonkosten
Bestuurskosten
Publiciteit
saldo

28.130,00

VBS Jaarverslag 2015

490,00
5.000,00
13.500,00
2.600,00
500,00
100,00
165,00
250,00
1.500,00
2.600,00
100,00
75,00
250,00
1.000,00
28.130,00
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Vereniging Buurtraad Steenvoorde, begroting 2017
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Steenvoorde Zuid

Inkomsten
Subsidie
Sponsering
Incidentele activiteiten
Overheadkosten
Onkosten vrijwilligers
Reiskosten vrijwilligers
Kantoormateriaal
Drukwerk en kopieerkosten
Telefoonkosten
Portokosten
Wijkkrant
Bezorgen wijkkrant e.d.
Website
Representatiekosten
Bestuurskosten
Bewonersvergaderingen
Bank- griokosten
Algemene kosten

Uitgaven

5.200,00
1.300,00
520,00
50,00
30,00
100,00
70,00
50,00
20,00
1.700,00
400,00
400,00
40,00
200,00
250,00
70,00
-

2.750,00
817,70
50,00
50,00
2.500,00
900,00
550,00
100,00
300,00
159,30

5.200,00

Bewonersorganisatie De Strijp

8.177,00

8.177,00

Muziekbuurt
Inkomsten

Uitgaven

4.807,00

Inkomsten

Uitgaven

4.800,00
1.500,00
480,00
50,00
200,00
75,00
20,00
1.200,00
235,00
170,00
200,00
300,00
277,00
100,00

4.807,00
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Uitgaven

8.177,00

5.200,00

Subsidie
Extra subsidie
Incenditele activiteiten
Overheadkosten
Onkosten vrijwilligers
Huur gebouw
Kantoormateriaal
Telefoonkosten
Portokosten
Wijkkrant
Bezorgen wijkkrant e.d.
Website
Representatiekosten
Bestuursvergaderingen
Bewonersvergaderingen
Bank- griokosten
Algemene kosten

Inkomsten

4.807,00
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1.550,00
480,00
150,00
150,00

2.000,00
300,00
170,00

4.800,00

4.800,00
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5. Verklaring kascontrolecommissie
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6. VBS werkplan 2017
SAMENWERKEN, MEEDOEN EN BETROKKEN ZIJN
De vereniging heeft ten doel het samen met de bewoners van het werkgebied de
leefbaarheid van de buurt te bevorderen en onderneemt hiertoe – samen met bewoners
en, indien noodzakelijk in samenwerking met andere instanties en organisaties – buurt- en
wijkgerichte activiteiten in de ruimste zin, die de samenhang in en de kwaliteit van de te
onderscheiden buurten in het werkgebied in stand houdt of bevordert en het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De VBS doet mee aan de zoektocht naar wat werkt in de veranderende rollen in het
sociale domein en wil zich hierin profileren als een organisatie voor jong en oud. Om dit te
realiseren willen we toewerken naar een organisatievorm, waarbij bewonersinitiatieven
eenvoudiger tot stand kunnen komen.
Extra aandacht zal worden gegeven aan onze vrijwilligers.
De naamsbekendheid van de VBS zal verder geoptimaliseerd worden via de website,
Facebook, een nieuw activiteitenboekje, flyers en de media. Via social media versterken
we ons contact met de achterban.
BEWONERSORGANISATIES
De bewonersorganisaties behartigen de belangen van de buurt- en wijkbewoners. Zij
zetten zich in voor het instandhouden en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving en het bevorderen van de sociale samenhang in onze buurten en wijken. Ze
zijn actief om de sfeer en het onderlinge contact te vergroten en organiseren leuke
activiteiten in de buurt.
WERKGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL
De VBS wil gelegenheid bieden actief deel te nemen en bij te dragen aan sociaal culturele
activiteiten. De activiteiten bieden laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting,
ontplooiing en ontspanning dichtbij in de wijk. Hiermee willen wij tevens een bijdrage
leveren aan het verminderen van het aantal eenzame mensen in ons verzorgingsgebied.
Het aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeften van wijkbewoners. Het
bovenstaande willen wij realiseren door:
1. Ontmoeting/recreatie
Aandachtspunten: contacten leggen, ervaringen uitwisselen en bijeenkomen voor
ontspanning en deelname aan (bewegings-)activiteiten
2. Educatie
Aandachtspunten: bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden. Het gaat hier om een
niet-schoolse, niet-diplomagerichte manier van aanbieden en delen van kennis en
vaardigheden
3. Creativiteit
Aandachtspunt: bevorderen van deelname aan diverse cultuuruitingen
4. Activering
Aandachtspunt: bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit geldt vooral voor
kwetsbare ouderen.
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