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JAARVERSLAG 2016
Vereniging Buurtraad Steenvoorde

1. Voorwoord van het bestuur
Wat een jaar!
2016 was een pittig en bijzonder jaar voor de Vereniging Buurtraad Steenvoorde.
Er waren drie Algemene Ledenvergaderingen.
Het aftreden van Robert van Dorst wordt officieel bekrachtigd in de ALV van 20
januari.
Tijdens de ALV van 25 mei wordt Wicher Heemskerk van Administratiekantoor
Heemskerk benoemd tot 3e bestuurslid, in ieder geval voor de duur van de periode,
dat er nog geen nieuwe penningmeester is gevonden. Eind november wordt Wicher
plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Het ziet er naar uit, dat hij voor langere tijd
is uitgeschakeld. Administratiekantoor Robert Flinterman neemt medio januari 2017
de werkzaamheden rond de jaarrekening 2016 van hem over. Het bestuur bestaat
aan het einde van het verslagjaar uit: Ineke van Vliet (voorzitter), Onno Boks en
Wicher Heemskerk (AB-leden).
Het bestuur heeft onderzocht hoe het werk van de penningmeester van de VBS
vereenvoudigd kan worden. Dit heeft er toe geleid, dat er eenvoudigere
afdrachtformulieren zijn gemaakt voor de werkgroepen. Tijdens de ALV van 20
september is uitgebreid stilgestaan bij de wijze van invullen van deze formulieren.
Ook kregen een aantal penningmeesters van de werkgroepen tijdens een persoonlijk
gesprek aanvullende informatie.
In eerste instantie was het de bedoeling dat elke werkgroep een eigen bankrekening
zou krijgen. Dit bleek echter niet realistisch te zijn, omdat sommige werkgroepen
nauwelijks betalingsverkeer hebben. Het streven is nu, dat alle bewonersorganisaties
en de werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt een eigen bankrekening hebben.
Over Sociaal Cultureel Stervoorde wordt aan het einde van het verslagjaar nog
nagedacht. Hier is het erg ingewikkeld om een splitsing te maken, omdat zij een
lumpsum bedrag betalen voor de huur in Stervoorde.
De VBS heeft diverse gesprekken gevoerd met kandidaat-penningmeesters, maar
als er inzichtelijk werd hoeveel werk het penningmeesterschap inhoudt, haakte
iedereen af. Ook een duo-penningmeesterschap is niet gelukt. Welzijn Rijswijk heeft
ook een aantal kandidaten aangeleverd van de Formulierenbrigade en via de Rotary.
Aan het einde van het verslagjaar was nog steeds geen nieuwe penningmeester
gevonden.
Het activiteitenboekje 2016-2017 werd eind augustus verspreid in ons hele
verzorgingsgebied.
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Het boekenonderzoek naar het geld, dat in 2013/2014 zou zijn ‘verdwenen’ is in
september beëindigd. De ALV heeft op 20 september met algemene stemmen een
voorstel van Wicher Heemskerk hiertoe overgenomen. De vorige secretaris, die de
beschuldiging had geuit, had bijna een jaar later aangegeven hier nooit iets van te
hebben gehoord. Zij had ook aangegeven zich nooit te hebben bemoeid met de
financiën. Ze was immers secretaris en geen penningmeester. Met het aannemen
van dit voorstel door de ALV kwam een einde aan een hele vervelende periode van
‘verdachtmakingen’. Het bestuur heeft vervolgens de toenmalige penningmeester
namens de ALV een attentie aangeboden.
Naar een VBS nieuwe stijl
Beleidsmedewerker Gemma Verheul van de gemeente Rijswijk vertelde de VBS in
december 2015, dat onze bewonersorganisatie in het verleden is opgericht als een
koepelorganisatie. Het huidige college heeft in de beleidsvorming juist meer
aandacht voor bewonersinitiatieven. Het voorstel van Gemma was toen om in
gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over het loskoppelen van de
activiteiten van de werkgroepen van de ‘koepel’ VBS. Hiervoor zou een andere
manier van verantwoording afleggen gevonden moeten worden. Het gaat hierbij niet
simpelweg om een overdracht van taken. Er moet maatwerk komen. Tijdens de ALV
van 20 januari wordt besloten om hiervoor een gezamenlijke brainstorm bijeenkomst
van de vertegenwoordigers van de werkgroepen en het bestuur te organiseren. Deze
vond plaats op 16 februari in aanwezigheid van de twee wijkcoördinatoren van de
gemeente. De vrijwilligers voelden er wel voor om de VBS om te vormen tot een
netwerkorganisatie. Ook blijkt er draagvlak voor een nieuwe werkwijze.
De eerste stap zou moeten zijn om de werkgroepen meer verantwoordelijkheden te
geven. De opgavenmanager Zorg en Welzijn van de gemeente gaat er op 23 maart
echter niet mee akkoord dat de VBS voor een overgangsperiode de financiële
verantwoording vereenvoudigd aanlevert. De verschillende werkgroepen kunnen niet
rechtstreeks verantwoorden richting de gemeente, omdat de subsidierelatie met de
‘koepel’ VBS is aangegaan. De huidige subsidieverordening uit 2005 moet eerst
worden aangepast. Begin oktober horen we van de opvolger van Gemma Verheul,
José de Vries-Rosengarten, dat er binnen de gemeentelijke organisatie toch naar
mogelijkheden zal worden gezocht om te komen tot een plan voor een
pilot/proefperiode in 2017; dit vooruitlopend op de aanpassing van de
subsidieverordening. Aan het eind van het verslagjaar was hierover nog niets
bekend.
Activiteiten algemeen
-In februari stopte Ronald Duijns met het geven van computerlessen in het wijkcentrum in de brede school Muziekbuurt. Er bleek onvoldoende belangstelling te zijn.
-Welzijn Rijswijk heeft in maart het aantal gebruikte dagdelen van zalen in Stervoorde
opnieuw in kaart gebracht om de lumpsum in aantal vast te stellen. De VBS heeft
een verzoek ingediend om met de directeur van WR te praten over de brief, die de
VBS heeft ontvangen over het aantal dagdelen binnen de lumpsum. De VBS wil
namelijk, dat als er een activiteit wordt beëindigd, de hoogte van de lumpsum
evenredig naar beneden wordt bijgesteld. De directeur van Welzijn Rijswijk vond het
niet nodig om in gesprek hierover te gaan en handhaafde de huidige lumpsum met
hetzelfde bedrag.
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-Helaas mocht er dit jaar geen Koningsnachbal worden georganiseerd door de
dames van het Zondagmiddagdansen Stervoorde. De grote zaal werd op 26 april
verhuurd aan het Alzheimercafé.
-20 mei heeft de GGD Haaglanden, in samenwerking met het Rode Kruis aan 4
personen een training gegeven in het gebruik van de AED. Deze training was gratis
voor mantelzorgers en vrijwilligers. Wel werd er een aanmelding bij het burger
alarmeringssysteem verwacht. De GGD had wel een ruimte nodig, waar de training
gegeven kon worden. Aangezien WR geen gratis zaal ter beschikking wilde stellen in
Stervoorde, werd uitgeweken naar de bibliotheekruimte van de Titus Brandsmaflat.
-Het bestuur stond 21 mei met een kraam op het Vrijwilligersplein in de Bibliotheek
aan de Vliet om aandacht te vragen voor de vacature penningmeester.
-De VBS was aanwezig bij de wijkdag in de Muziekbuurt op 4 juni.
-De werkgroepen Country-Line Dance ‘Go for it!’ van Stervoorde en de Tai Chi van
de Muziekbuurt hebben tijdens de Strandwalmarkt op 10 september demonstraties
gegeven.
-In Stervoorde zijn in november/december 4 workshops Pilates gegeven door
Marjolijn Peters. De opkomst viel helaas tegen. Marjolijn heeft er daarom van
afgezien om vanaf 1 januari 2017 wekelijks Pilates lessen bij de VBS te verzorgen.
-Op 31 december 2016 hield het Klaverjassen in Stervoorde op te bestaan. Er was
helaas een pure noodzaak om te stoppen; de leden worden ouder en durven de deur
niet meer uit; er is geen aanwas van nieuwe leden en jonge mensen klaverjassen
niet. Ooit is begonnen met 10 tafeltjes, maar op het laatst waren er nog maar met
moeite 2 a 3 tafeltjes in gebruik. Om de ‘lege’ dagdelen, ontstaan door dit vertrek, op
te vullen is het bestuur aan het einde van het verslagjaar in overleg met Helmi
Verhoeven over een doorstart van de Zangroep.
-Bij de Discussiegroep in Stervoorde stonden 7 mensen op de wachtlijst. Daarom is
er besloten om een tweede groep op te richten. Deze gaat starten in januari 2017.
Beide groepen komen bij elkaar in de bestuurskamer van de VBS, zodat er geen
extra zaalhuur aan Welzijn Rijswijk hoeft te worden betaald.
Tenslotte
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken voor zijn of haar inzet in 2016.
Met al die activiteiten in 2016 hebben we de basis gelegd voor het vele werk, dat
voor ons ligt. We nemen de tijd om ons gezamenlijk verder te bezinnen op de
toekomst: Hoe kunnen we dit waardevolle werk de komende jaren het beste
voortzetten met beperkte middelen, met veranderende verantwoordelijkheden en een
nieuwe bestuursstructuur, die aansluit bij de veranderende samenleving. Voor 2017
zijn er zorgen, maar met een positieve instelling van iedereen kunnen we toewerken
naar een VBS nieuwe stijl. We moeten succesvol zijn, omdat we het doen voor de
bewoners van ‘onze’ wijken.
Ineke van Vliet (voorzitter VBS)
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2. 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.
Wegens drukke werkzaamheden heeft secretaris Danny Rutten helaas zijn functie
moeten neerleggen.
Het bestuur dankt Danny voor zijn inzet.
Half mei 2016 kwam Huub Klunder het bestuur versterken in de functie van
secretaris.
Het bestuur bestaat nu uit:
Jacob Schot
: voorzitter/penningmeester
Huub Klunder
: secretaris
Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie.
De B.O. De Strijp heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net.
Of volg de Bewonersorganisatie De Strijp op Facebook.
Vergaderingen en Spreekuur.
Deze vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdagavond van de maand
(m.u.v. 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 en wethouder
Björn Lugthart 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.
- Hoe samenwerken met Welzijn Rijswijk?
- Organiseren Buitenspeeldag.
- Vervangen bomen aan de Lange Dreef.
- Opstellen App m.b.t. veiligheid in de wijk.
- Vervangen speeltoestel in wijkpark.

VBS Jaarverslag 2016

8/45

Onno Boks & Ineke van Vliet

- Adopteer een boomspiegel.
- Playground nabij de Schilp
- Voorrangsregels Strijplaan.
- Steenbreek maakt einde aan stenen tijdperk
- Inrichting plantvakken Lange Dreef nabij de nummers 179 en 193.
- Nieuws van de wijkagent.
- Actie: op weg naar een duurzamer woning en wijk.

Koningsdag 2016
De Koningsdag De Strijp (20ste editie) 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.
Ruim 300 kinderen genieten van Buitenspeeldag.
De Buitenspeeldag op woensdag 8 juni was weer een groot succes. Meer dan 300
kinderen namen deel aan het evenement bij korfbalvereniging Refleks. Ze lieten zich
schminken, sprongen op luchtkussens. Het mooie weer droeg ook zijn steentje bij
aan deze geslaagde dag!.
Iedereen bedankt die heeft meegeholpen om deze dag te doen laten slagen.

Buurtnieuws De Strijp
In 2016 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden mei en
november 2016. Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de
bewoners. Ook leverden diverse bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst.
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.
De Automatische Externe Defibrillator is op 28 januari 2016 officieel in gebruik
genomen.
VBS Jaarverslag 2016
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De AED hangt in de buurt van de Cirkelflat.
De bewonersorganisatie is blij dat het apparaat in de wijk aanwezig is. En bedankt
Vidomes, Rijswijk Wonen en de Gemeente voor hun ondersteuning en financiële
bijdrage.
Halloween in De Strijp
Op maandag 31 oktober 2016 was het in De Strijp een enge toestand. Dit vanwege
Halloween.
Vele bewoners deden mee en hebben hun huizen griezelig versierd. Ja het was weer
een spannende aangelegenheid. Meer dan 350 kinderen gingen langs de deuren en
ontvingen daar wat lekkers.
Veel kinderen waren ook verkleed. Dank aan de organisatie.

Renovatie openbare jeu-de-boulesbaan
De gemeente renoveerde de baan in de week van 25 januari 2016. De verrotte
bielzen zijn vervangen door bielzen van steen. Ook werd er tussen de twee stenen
banken een afvalbak geplaatst.
Kortom, alles ziet er weer netjes uit. Overigens wordt de afvalbak tijdig door mensen
van de naast gelegen Rijswijkse Petaque Club (RPC ABA) geleegd.
De bewonersorganisatie bedankt de Gemeente voor de opknapbeurt.
WhatsApp in de Strijp
Sinds februari 2016 hebben we een Buurt WhatsApp. Hierdoor wordt het een stuk
veiliger in de wijk.
Meer dan 200 mensen zijn al aangesloten. Stand per 1/1/2017: 213.
Aanmelden kan nog steeds. U kunt zich opgeven door uw naam, 06-nummer en
straatnaam met huisnummer te mailen naar jgschot@ziggo.nl.
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Of bel met een van de beheerders: Nens van Buuren: 06-40089563 of Petra
Mosterd: 06-49884910.
Let wel op, per adres een telefoonnummer.
Herplanting Vredesboom in Rijswijk.
De Vredesboom van Rijswijk is weer terug. De boom is herplant op de groenstrook
Generaal Spoorlaan/Schaapweg. De boom werd op woensdag 27 april 2016 officieel
door burgemeester Michel Bezuijen en Davy Taal om 16.00 uur ingehuldigd.
Sinds 2005 is de bewonersorganisatie bezig geweest om de Vredesboom van
Rijswijk weer terug te laten planten. Voorzitter Jacob Schot en Hannie van
Leeuwenberg-Ammerlaan (destijds van vereniging Groei en Bloei) pakten dit weer
op. De boom kon helaas niet meer terug op de oorspronkelijke plek, omdat op de
rotonde al bomen staan. Maar de boom is er weer en dat is het belangrijkste.
Actie 1x bukken.
Deze actie is door de bewonersorganisatie in het leven geroepen. Soms ligt er in De
Strijp her en der op straat of op de stoep wat zwerfafval, zoals een blikje, bekertje
van karton of papier.

Als we allemaal 1x bukken om het afval op te rapen en weg te gooien in de daarvoor
bestemde afvalbakken, wordt De Strijp nog schoner. Doet u ook mee? Alvast
bedankt.
Uitreiking van de Groene Duim.
De actie om de wijk groener te maken werd zelfs bekroond met een prijs. Het
groeninitiatief (boomspiegels voorzien van plantjes) leverde ons De Groene Duim op.
Die werd tijdens de kick-off van de Stadsvisie 2030 op zaterdag 8 oktober uitgereikt
door wethouder Marloes Borsboom..
Plan is nu in 2017 de boomspiegels aan de Strijplaan van plantjes te voorzien.
Bewoners van de Strijplaan kunnen zich voor 1 maart 2017 aanmelden via
bewonersorganisatie@destrijp.net of bellen 06-33812805. Bewoners krijgen dan
omstreeks april 2017 plantjes die zij in de boomspiegel kunnen plaatsen en
onderhouden.
Slot
Ook in 2016 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 2016 heeft bijgedragen zoals bewoners, mensen van de
diverse Werkgroepen, de Wijkagent, Welzijn Rijswijk, Gertie Zwijnenburg van
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bewonerscommissie Serre & Wingerd, Ineke van Vliet voorzitter VBS en diverse
ambtenaren van de Gemeente Rijswijk.
Helaas is Gertie Zwijnenburg op 27 november 2016 overleden. Gertie was nauw
betrokken met het wel en wee van de wijk. Wij zullen haar missen. Wij bedanken
Gertie voor haar inzet.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp Jacob Schot / voorzitter en Huub
Klunder / secretaris.
Bewonersorganisatie Muziekbuurt.

Het afgelopen jaar 2016 zijn er in de Muziekbuurt een aantal bestuurs- en openbare
vergaderingen geweest. Buiten het bestuur waren er ook een aantal
vertegenwoordigers van de gemeente en buurtbewoners aanwezig.
12 Februari is een afvaardiging van het bestuur geweest bij de interactieve sessie
over de toekomst van het Wilhelminapark. Doel hierbij was om een beeld te krijgen
van wat er leeft onder de bevolking en wat de wensen zijn voor de toekomst van het
park. Er is veel besproken en er zijn veel ideeën naar voren gekomen zoals de
bereikbaarheid, voorzieningen zoals toiletten en een horeca gelegenheid.

In mei is er ook een wijkfeest georganiseerd, alle betrokken partijen hebben door de
hele buurt verschillende workshops gegeven. Scouting, Beweegwijs, Cruyffcourt en
natuurlijk het activiteitencomité van de Muziekbuurt. We hebben onder meer gezorgd
voor koffie en wat lekkers en natuurlijk hebben we gadgets uitgedeeld. Het was een
geslaagde dag en natuurlijk alle vrijwilligers die meegeholpen hebben, bedankt.
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Het Sinterklaasfeest hebben we in 2016 samen met de kinderclub in de Smeltkroes
gevierd. De kinderen konden zich via een inschrijfformulier voor deze middag
opgeven. Rond de 50 kinderen waren bij deze middag aanwezig. Het was een
gezellige middag en Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten hebben beloofd volgend jaar
weer de Muziekbuurt te bezoeken.

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid

Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ)
Het afgelopen jaar hebben er binnen het bestuur van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Zuid twee wijzigingen plaatsgevonden. Onno Boks is voorzitter
geworden, hij heeft nu de functie van voorzitter en penningmeester. Carla
Jungschläger is erbij gekomen als Algemeen Bestuurslid.
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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
Happy Bincky BOSZ is diverse keren bij elkaar gekomen. Zij hebben o.a. de
volgende activiteiten georganiseerd:
20 januari de Nieuwjaars- Carnaval Disco, 19 maart Paaseieren zoeken, 27 april
Koningsdag, 8 juni Buitenspeeldag, 20 augustus Summer Dance, 11 november Sint
Maarten in samenwerking met de Petrusschool en 30 november Sinterklaasfeest.
Happy Bincky BOSZ is voor alle kinderen uit de wijk, kinderen uit de andere wijken
zijn uiteraard ook welkom, ongeacht welke kleur of religie. Happy Bincky BOSZ gaat
zich voorlopig alleen richten op kinderactiviteiten. Hier is voor gekozen door het
gebrek aan vrijwilligers.
BOSZ
Het bestuur is uitgenodigd om mee te praten over het winkelcentrum In de Bogaard.
Ook hebben wij een presentatie gehad over de verbouwing van het oude
belastingkantoor wat gerenoveerd gaat worden met de naam De Generaal. Wij
hebben onze medewerking verleend aan de Burendag bij de Aletta Jacobsstraat in
onze wijk. Ook hebben wij meegedaan aan de voorlichtingsmiddag voor de APV,
waar veel aspecten te spraken kwamen. En hebben wij op 20 december mee gedaan
aan de Kerstafette van de Gemeente Rijswijk in de vorm van een lunch. Deze
mochten wij organiseren in de bibliotheek aan de Titus Brandsmaflat.
De Werkgroep Speeltoestellen

Op 19 maart heeft
onze wijk
wethouder Bjorn
Lugthart de natuur
speeltuin aan de
Aletta
Jacobsstraat
feestelijk officieel
geopend. De
speeltuin is
gerealiseerd door
de gemeente
Rijswijk. Deze is
voor kinderen van
0 tot 12 jaar.
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Eén of meerdere foto‘s van BO-activiteiten.

Nieuwjaars- Carnavals Disco

Prijswinnaars Gouden Eieren

Door het slechte weer is het Koningsdagfeest binnen gehouden

Buitenspeeldag

de Buikschuifbaan

Summer Dance
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Sint Maarten

Sinterklaasfeest

Kerstafette
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Beursvloer
Op 9 september hebben de dames van Happy
Bincky BOSZ mee gedaan aan de Beursvloer.
Een week van te voren was er een workshop
waarbij de in’s en out’s werden verteld. Ook
werd er geadviseerd om op te vallen. Dat
hebben de dames zich geen twee keer laten
vertellen.
Ze hebben 4 matches gescoord te weten:
Dela wil een advertentie in de wijkkrant en wij
kregen de lampionnen voor Sint Maarten,
Voor Studio Dith wordt een appeltaart
gebakken en wij worden geholpen met de layout van de posters. Sport City wil een
advertentie ook in onze wijkkrant en zij gaan
ons helpen met de Buitenspeeldag. Bij de
Kringloop hebben wij ruimte gekregen om onze spullen op te slaan de tegenprestatie
was dat de kinderen van de werknemers naar het Sinterklaas feest mochten komen.
WhatsApp Steenvoorde Zuid
Woensdagavond 5 oktober is tijdens de
openbare vergadering van de
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid
(BOSZ) het startsein gegeven aan een
nieuwe WhatsApp buurtpreventie
groep voor de wijk Steenvoorde Zuid.
Wethouder Björn Lugthart heeft de
WhatsApp groep feestelijk in gebruik
genomen, waarna een presentatie
volgde over de werking en de regels
welke bij een dergelijke groep gelden.
Geïnteresseerden uit de wijk Steenvoorde Zuid kunnen zich aanmelden door een
email te sturen aan whatsapp@steenvoordezuid.nl onder vermelding van het
mobiele nummer en huisadres.
Het aantal bestuursvergaderingen van BOSZ in 2016
In totaal kwam het bestuur iedere maand minimaal 1 keer bij elkaar. En er zijn door
het bestuur extra vergaderingen geweest om de punten voor de openbare
vergadering te bespreken.
Het aantal openbare vergaderingen van BOSZ in 2016.
Er was sprake van 5 algemene bewonersvergaderingen (3 februari, 6 april, 1 juni, 5
oktober en 7 december) op de 1e woensdag van de maand. Met ingang van 2016 zijn
de openbare vergaderingen op de woensdagavond gehouden, daardoor is het voor
onze wijkwethouder mogelijk om de vergaderingen 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 e.e.a.
te bespreken c.q. voor te leggen.
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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.
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Bestuur BSN
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter werkgroep Activiteiten

John Moeleker t/m augustus 2016; v.a. 21
september 2016 Zusan Titulaer-Meddens
Ron Fitz
Marjolijn Peters
Marjolijn Peters

BSN en het jaar 2016
In het afgelopen jaar is er weer het nodige gebeurd in het bestuur van de BSN. Niet
alleen nam John Moeleker afscheid als voorzitter, maar ook Marjolijn Peters zag zich
vanwege haar drukke werkzaamheden genoodzaakt haar penningmeesterschap aan
het eind van het jaar neer te leggen. Gelukkig blijft zij wel voorzitter van de
werkgroep Activiteiten.
Haar opvolger wordt Frans Kalse, die al in een vroegere periode penningmeester is
geweest. De verwachting is dan ook dat hij moeiteloos per 1 januari 2017 in zijn
functie stapt.
Het bestuur van de BSN bestaat dus vanaf 1 januari 2017 weer uit 3 leden.
In de wijk zelf speelden in het begin van het jaar de plannen van de gemeente met
de voormalige HBG-locatie, welke plannen de gemeente op 16 februari op het
stadhuis presenteerden na het nodige overleg met organisaties zoals de BSN. Met
name de hoge toren op de hoek van de Prinses Beatrixlaan en de Generaal
Spoorlaan riep verontruste reacties op. Men vond dit niet passen binnen het totale
woon- en werkgebied van Rijswijk.
Ook speelde in 2016 de ontwikkeling van de plannen met en rond Huize De Voorde
in park De Voorde. Er is een koper gevonden die er een horecagelegenheid van wil
maken (hotel en restaurant). Betrokkene heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van een wintertuin van glas. Bij de eerste
introductieronde in maart 2016 waaraan door enkele leden van de BSN is
deelgenomen was nog niet duidelijk hoe dit gebouw er uit zou komen te zien. Toen
dit wel bekend werd, ontstond de nodige onrust. Niet alleen vanwege de grootte van
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het gebouw, maar ook vanwege de te verwachten parkeerproblemen en eventuele
overlast door de exploitatie. Er is een bewonersgroep opgericht die probeert invloed
uit te oefenen om het gebouw te verkleinen en de dreigende overlast te beperken.
Aan de gemeenteraad is toestemming gevraagd de omgevingsvergunning te
verlenen. Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag was nog niet duidelijk
of de raad bereid was daarvoor toestemming te verlenen.
In het najaar vonden verschillende door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten
plaats over de toekomst van ‘In de Bogaard’ en zijn omgeving, waarbij de BSN of
haar leden aanwezig zijn geweest. Punten die aan de orde kwamen zijn o.a. de
herinrichting van het Bogaardplein, de parkeertarieven, de winkelstand, de
toegankelijkheid etc. Enkele leden van de BSN namen deel aan deze besprekingen.
In het najaar is door de BSN deelgenomen aan een bijeenkomst in het stadhuis over
de vernieuwing en modernisering van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijswijk.
De gemeentelijke speeltuin aan de Generaal Spoorlaan waarover de BSN heeft
meegedacht en geadviseerd is een groot succes. De officiële opening liet op zich
wachten omdat bleek dat de drainage van het veld niet goed was. Dit moest eerst
hersteld worden. Maar uit de bezoekersaantallen blijkt het in ieder geval een succes
te zijn geworden. In de vakantieperiode in de zomer zaten er grote aantallen
gezinnen gezellig te picknicken, soms wel tot 11 uur ’s avonds. Maar zelfs op
sombere en regenachtige dagen wordt de speeltuin nog redelijk bezocht.
Overige activiteiten
- BSN organiseerde in het voorjaar een groenmarkt o.l.v. Marjolijn Peters met
medewerking van leden van de werkgroep Groenmarkt en van Woonzorgcentrum
Steenvoorde. Het bezoekersaantal viel helaas wat tegen.
- Er is een WhatsAppgroep in de Ministersbuurt opgericht als buurtpreventie. Met de
overige buurten wordt met de overige beheerders van WhatsAppgroepen contact
gehouden.
- Er werd wederom een Prinsessenbraderie georganiseerd onder leiding van
Marjolijn Peters, die mede door het prachtige weer een mooi succes geworden is.
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- De BSN heeft meegewerkt aan een Halloweenfeest georganiseerd door de
Weggeefwinkel. De Weggeefwinkel Rijswijk is onderdeel van Stichting Rijswijk Voor
Elkander en is onder leiding van Nellie Panneman (BSN-er) in 2016 uitgebreid tot
een echt grote, bijna professionele organisatie - met behulp van 23 vrijwilligers. Er
zijn veel bezoekers en er wordt al nagedacht over zaken als een koffieochtend, het
weggeven van witgoed, e.d. Met behulp van een busje is het mogelijk gebleken deze
zaken te bezorgen.
- Vlak voor Kerstmis is er bij 95 ouderen een kerstattentie bezorgd door de
vrijwilligers van de BSN, waarop enthousiast is gereageerd.
- Het wijkblad Buurtnieuws is in 2016 tweemaal uitgegeven en verspreid onder de
bewoners.
- De website wordt bijgehouden met elke maand een overzicht van de activiteiten in
Steenvoorde Noord.
Vergaderingen
Het bestuur van de BSN heeft in totaal 5 maal vergaderd in Stervoorde.
Er hebben in 2016 in totaal 4 bewonersvergaderingen plaatsgevonden waaronder
een wijkbijeenkomst. Alle vergaderingen van de BSN zijn openbaar en de data
worden in het wijkblad ‘Buurtnieuws’ gepubliceerd.
Het aantal bezoekers varieerde van 11 tot 16 deelnemers. Vaste deelnemers waren
de gemeentelijke wijkcoördinator en de wijkagent.
De vergadering van november werd door wethouder Björn Lugthart en raadslid
mevrouw Henny van der Horst-van Roon bijgewoond.
Onderwerpen op de vergaderingen waren onder andere:
Buurtpreventie: twee keer - één keer met als externe spreker de ambtenaar
betrokken bij het gemeentelijk veiligheidsbeleid.
Speeltuin Park Steenvoorde: twee keer.
Nieuwbouwplannen voormalige HBG-locatie: twee keer.
Nieuw- en verbouwplannen van en rond Huize De Voorde: drie keer - één keer met
twee externe sprekers van de Bewonersgroep 'Voor een Stijlvolle Voorde'.
Nieuw parkeerbeleid gemeente Rijswijk met als externe spreker de ambtenaar
betrokken bij het nieuwe parkeerbeleid.
Tenslotte
Al met al heeft BSN het in dit jaar wat moeilijk gehad, mede door de wisselingen in
het bestuur. Desondanks is er veel gebeurd en het bestuur spreekt dan ook de hoop
uit, dat de BSN 2017 met hernieuwd elan zal opereren.
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen.

Wijkcentrum Stervoorde

Creatieve Ontmoetingsochtenden
Ook in 2016 zijn er weer creatieve ochtenden geweest met enthousiaste
medewerksters en bezoeksters. Dit is in de maanden januari t/m mei en van
september t/m december. Uitgezonderd de schoolvakanties.
Op de 1e en 3e donderdag van de maand zijn de
creatieve ochtenden. Het waren er dit jaar 18 met
gemiddeld 31 bezoeksters.
Op de 2e donderdag van de maand is er een
workshop. We proberen dan een nieuwe variant
van een activiteit te brengen. Er waren 8
workshops met een gemiddelde van 23
bezoeksters.
Dit jaar hebben we er gelukkig weer een
medewerkster bij gekregen. Zij helpt de
bezoeksters met breien en haken. Hier is best wel
animo voor, al kunnen er best wel meer bij.
Door een grote onderbezetting van vrijwilligers
kon het maken van kerststukjes dit jaar helaas
niet doorgaan. Wij hopen nog steeds dat er
vrijwilligers opstaan die deze workshop op zich
willen nemen. We zijn altijd bereid om hierbij
advies en hulp te bieden.
Ondanks het geringe aantal medewerksters
hopen we toch door te kunnen gaan. De
medewerksters en bezoeksters zijn in ieder geval
enthousiast.
Schilderclub ‘Stervoorde’
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen en -middag en
donderdagmiddag) werden ook in 2016 weer goed bezocht door gemiddeld 60 leden.
Vanaf september tot en met mei.
De stemming onder de leden is gezellig en enthousiast. Wel waren en zijn we in
spanning of onze schilderclub kan blijven voortbestaan. De leden zouden het
vreselijk vinden als de club moet ophouden te bestaan. Voor velen is deze club een
uitje in hun eenzame leven.
Helaas hebben we dit jaar definitief afscheid moeten nemen van Nel de Niet die deze
zomer veel te vroeg overleden is .In gedachten blijft zij bij ons, vooral haar
schaterende lach vergeten wij nooit.

VBS Jaarverslag 2016

21/45

Onno Boks & Ineke van Vliet

Daar wij in 2015 van zes vrijwilligers afscheid hebben genomen, die nog steeds
gemist worden, hebben wij het wat externe activiteiten betreft een rustig jaar gehad.
Eens per maand hebben we nog een gezellig samenzijn met deze vrijwilligers op
leeftijd. Wel mochten wij voor de dinsdag morgen een nieuwe vrijwilliger
verwelkomen, Jules Seelig, die tevens als tweede penningmeester voor de
schilderclub is aangesteld.

Ook zijn we bezig een z.g. smoelenboek samen te stellen van de groepen zodat de
mensen de namen bij de gezichten van de andere leden nogmaals kunnen zien en
tevens hun verjaardag.
Na een gezellig samenzijn aan het eind van het jaar beginnen we met 2017.
Dat wordt een druk en spannend jaar voor ons, want we hebben dit jaar twee
exposities.
Een in Stervoorde. Dit wordt een thema expositie "Dieren" van 17 jan t/m 6 mrt.
En een tweede expositie in de bibliotheek van Rijswijk. De hele maand maart en die
officieel geopend gaat worden op 3 maart 2017 door wethouder Marloes Bosboom.
Dus volop kansen voor de leden om hun werk te laten zien aan alle Rijswijkers.
Op dit moment heeft onze club 63 leden .
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de leden willen begeleiden bij het
schilderen.
Aan de gezelligheid en de gedrevenheid van onze leden zal dat niet liggen.
Wij zien het jaar 2017 weer met veel schilderplezier tegemoet.
Namens het bestuur, Jos Reneman, voorzitter

Bridge
De Bridgeclub Stervoorde vrijdagmiddag kwam in 2016, behoudens de
zomermaanden, 44 maal bijeen in Wijkcentrum Stervoorde.
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Gestart in januari 2016 met 56 deelnemers groeide het aantal uit tot 72 deelnemers
op 31 december 2016.
Bijzonder was het lente Bridgetoernooi op vrijdag 28 maart 2016. Daaraan namen 50
paren deel, niet alleen van de vrijdagmiddagclub, maar ook van de maandagmiddag
en maandagavondclub.
Met een mooie lunch en leuke prijzen werd deze dag een succes voor alle
deelnemers.

In september 2016 is gestart met bijzondere aandacht voor licht dementerende
ouderen.
Vanaf september komen vrijdags deze oudere deelnemers in de club en spelen mee
met alle anderen. Dat is een klein succes. De betrokken deelnemers zijn hierdoor
erg gelukkig. We hebben hier een goed gevoel over en gaan er echt mee verder.
Het speeljaar 2016 werd afgesloten met een Kerstdrive op 16 december 2016.
Na afloop van de drive was er voor iedereen een heerlijk Kerstdiner. Dit diner werd
verzorgd door RestoVanHarte.
Het is door allen als bijzonder ervaren. Heel goed voor de ontmoeting en verbinding
van met name oudere alleenstaanden.
Een mooi jaar!
Jos de Beer, wedstrijdleider.
De bridge heeft gezamenlijk over de vrijdagmiddag en maandagvond gemiddeld 134
leden in het jaar 2016.
Darten
2016 was weer een sportief dart jaar met veel leuke momenten!
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Een 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 nummer 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 is onze dartruimte opgeknapt. De ruimte is geschilderd en er is een
vijfde speelbaan bij gekomen. Tevens hebben wij surround ringen aangeschaft.
Zoals ieder jaar zijn er leden vertrokken maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe
leden mogen verwelkomen. 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.
Op onze website http://vbsdartclub.wix.com/vbsdartclub kun je meer informatie
vinden over dartclub. Tevens onze leden hun scores kunnen nalezen. Neem gerust
een kijkje!
Wij zien 2017 weer met veel dart plezier tegemoet!
Namens het bestuur,
Wim Nijhuis - voorzitter
Engin Olgun – penningmeester
Het darten heeft gemiddeld 20 leden in het jaar 2016.
Discussiegroep
De Discussiegroep komt eenmaal per twee weken op woensdag samen in de
bestuurskamer van de VBS.
Wij streven in de Discussiegroep naar maximaal 11 leden, want ervaring heeft
geleerd dat het gesprek chaotisch kan worden met meer personen, omdat niet ieder
voldoende aan het woord kan komen. De laatste jaren hebben we hierdoor een
wachtlijst moeten opstellen van waaruit de groep aangevuld kan worden. Zo konden
we in 2016 2 nieuwe personen verwelkomen.
Er hebben ook dit jaar vele onderwerpen de revue gepasseerd, o.a. ontwikkelingen
in de maatschappij die ons verontrusten, onderwerpen vanuit het t.v. programma
‘Radar’ die je aan het denken zet, de positie van ouderen, visie over de dood…
Begin april hadden we een dagje uit in het teken van Jheronimus Bosch, waar we
een beeld kregen van het leven in de middeleeuwen. Naar aanleiding hiervan een
thema over culturen, hoe ze ontstaan en ontwikkelen. Aan het eind van het jaar
bespraken we onder andere, n.a.v. de verkiezingen in de VS: de beweging van
onvrede/wantrouwen naar de gevestigde orde in de gehele westerse maatschappij.
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Het dagje uit (op eigen kosten) stellen we samen tegen het eind van het seizoen.
Maar omdat meerdere leden al voor het zomer reces met vakantie gaan gingen we
dit jaar op 5 april naar Den Bosch. Deze dag werd georganiseerd door ‘vrienden van
den Bosch’ met reserveringen voor koffie met de originele Bossche bol, een
Jheronimus Bosch vaartocht, een lunch en entree bij Jheronimus art center. Het werd
een memorabele dag waar we allen van hebben genoten.
Op de laatste bijeenkomst van het jaar vieren we het traditionele ‘Sinterkerst’ feestje
met cadeautjes en een traktatie, onderling verzorgd.
Ook plannen we een eindejaar uitje dat ons ditmaal naar AHOY in Rotterdam bracht
voor de ‘winterfair’. Tijdens deze uitstapjes leer je elkaar op een andere manier
kennen en waarderen.
Tevens aan het einde van het jaar nam Norma Rison contact met ons op en zij was
bereid om aan de hand van onze wachtlijst een nieuwe groep op te starten die de
tussenliggende woensdagen samenkomt. Deze nieuwe discussiegroep is in januari
gestart.
Klaverjassen
Het jaar 2016 was een bewogen jaar.
In januari begonnen we met 29 leden, 9 dames en
20 heren.
Er werd gespeeld op dinsdagavond van 20.00 uur
tot 22.30 uur met twee pauzes.
In de maanden juni, juli en augustus werd er niet
gespeeld i.v.m. vakanties.
Dit jaar waren er twee clubtoernooien t.w. Paas en Kersttoernooi.
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Tijdens deze avonden werd er voor prijzen gespeeld, deels aangepast aan de naam
van het toernooi. De rest van het jaar werd gespeeld volgens rooster. Aan het eind
van het jaar worden er dan diverse prijzen uitgereikt. Prijzen voor de 1e, 2e en 3e
plaats, hoogste aantal pitten en de hoogste score op een avond.
Op de laatste avond in december krijgt ieder lid van de vereniging een cadeau in de
vorm van een bon (slijters-, cadeau- of slager bon).
In de loop van het jaar is het ledenbestand gezakt naar 21 leden.
Daar enkele leden de intentie hebben om met ingang van het nieuwe jaar niet meer
te komen, hebben de bestuursleden besloten om de klaverjas vereniging per 1
januari 2017 op te heffen.
Graag hadden wij nog willen doorgaan, maar omdat er alleen maar mensen om
diverse redenen afvallen en er geen nieuwe leden bijkomen is dit zware besluit
genomen.
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 2016 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. 8) gevolgd om het peil en
verscheidenheid te garanderen.
In 2017 wordt wederom een groot
countryfeest georganiseerd.
Dans- en ontmoetingsmiddagen
Wij zijn met een groepje vrijwilligers van de V.B.S in 2013 met de dans en
ontmoetingsmiddagen gestart.
Met in aanvang een kleine groep bezoekers. Maar nu hebben wij een leuke gezellige
vaste groep opgebouwd tussen 45 en 70 bezoekers.
Wij starten in de voorlaatste week van de maand.
Van januari t/m april dan weer verder in september t/m november.
Het is altijd in de sfeervolle zaal van Wijkcentum Stervoorde aan de Dr. Van H.J.
Mooklaan 1 Rijswijk

VBS Jaarverslag 2016

26/45

Onno Boks & Ineke van Vliet

De toegangsprijs is € 8.50
Aanvang 14.uur tot 17.00 zaal
open 13.30 uur.
Altijd live muziek van het duo
Les Autres.
In de pauze kan men line-dance
beoefenen.

Zondag dansmiddag
Muziek, The Swinging Oldtimers
Big Band / Dansorkest
Opgericht d.d. 10 januari 2003 onder de vleugels
van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS)

Doelstelling:
Met ouderen te musiceren die niet meer werken of met 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) en Patrice Postuma (penningmeester).
Het nieuwe jaar begon op vrijdag 1 januari 2016, een feestdag!. Wij konden pas op 8
januari 2016 weer onze eerste repetitie van het nieuwe jaar houden. Deze repetitie
hadden wij ook heel hard nodig omdat ons eerste optreden alweer vlak voor de deur
stond.
Op 10 januari 2016 hadden wij ons eerste optreden bij woonzorgcentrum
Vredenburch in Rijswijk. Net zoals de voorgaande keren dat wij daar hebben mogen
spelen hebben wij de bewoners weer een hele gezellige middag bezorgd.
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De eerste “Meet & Greet” in dit nieuwe jaar vond plaats op 12 februari 2016. Net
zoals eigenlijk de voorgaande keren niet zo druk maar de mensen die aanwezig
waren vonden het wel weer super gezellig.
Dit gold ook voor de volgende “Meet & Greet” op 11 maart 2016. Deze avond kwam
ook duidelijk naar voren waar de “Meet & Greet’s” ook voor zijn bedoeld. Behalve dat
er gedanst kan worden kunnen er ook individuele voorstellingen plaatsvinden.
Onze trompettist Jan de Wit liet een prachtig stuk horen op accordeon. Onze vorige
pianist Luc Magdelijns gaf samen met onze huidige pianist Harry Wapenaar een
mooi stuk op piano ten gehore. Twee mensen uit de wijk: Majid Zarabi liet een eigen
gecomponeerd stuk horen op gitaar en zang en Nico Koedijker liet zich van zijn beste
kant horen op de dwarsfluit.

Op 7 april 2016 mochten wij een optreden verzorgen in De Brasserie van
verpleeghuis Het Zonnehuis te Vlaardingen. Dit was ook weer een gezellige middag.
Hier hebben wij al vaker onze muziek ten gehore gebracht en ook deze middag was
weer super gezellig.

Een dag later, vrijdag 8 april 2016, was de laatste “Meet & Greet” van het seizoen.
Wederom niet druk maar wel super gezellig.
Het is een paar maanden rustig, ook wel eens lekker zodat er weer wat aandacht aan
nieuwe nummers gegeven kan worden. Deze konden wij dan ook laten beluisteren
op 6 augustus 2016 in verpleeg- en zorgcentra Frankeland te Schiedam. Hier zijn wij
een graag geziene gast en met onze herkenbare muziek voor veel ouderen hebben
wij hier wederom een zeer geslaagde middag gehad.
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Dan wordt het september en het nieuwe winterseizoen gaat weer van start. Dat geldt
ook voor de “Meet & Greet” welke door de werkgroep Muziek van de VBS wordt
georganiseerd. Deze vond plaats op vrijdag 9 september 2016 tegelijk met het
Strandwalfestival. Dit hebben wij geweten het was zo nodig nog rustiger dan
voorheen. Maar toch wel heel sfeervol.
Deze avond heeft de Rijswijkse zanger Ruud van Ettinger een paar nummers met
ons meegezongen.

Op zaterdag 24 september 2016 waren wij uitgenodigd om onze muziek ten gehore
te brengen op een bruiloftsfeest. Het feest werd gegeven op de golfbaan
Schinkelshoek te Vlaardingen. Dit optreden hebben wij te danken aan ons optreden
daar in 2015. De bruid is namelijk helemaal weg van de nummers van Frank Sinatra
en laten wij deze nu heel veel in ons repertoire hebben. Het was een grandioos feest
en een zeer geslaagde avond.

Direct de donderdag daarop 29 september 2016 mochten wij onze muziek weer ten
gehore brengen in woonzorgcentrum Stefanna te Delft. Zoals in zoveel zorgcentra
vinden wij bij de ouderen een heerlijk publiek. Het is heel dankbaar publiek en
daarom zo fijn om ze een leuke middag te bezorgen.
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De volgende “Meet & Greet” op 14 oktober 2016 trok meer publiek. Ook nu gingen
net als de voorgaande keren de voetjes van de vloer en hebben wij toch een aantal
mensen een heerlijke avond bezorgd.

Ons hoogtepunt in 2016 was ons optreden bij de Haagse Jazz Club op 6 november
2016. De zaal was afgeladen en er waren constant mensen op de dansvloer
aanwezig. Het publiek evenals de bandleden hebben genoten van deze middag.

Ons laatste optreden was de “Meet & Greet” op 9 december 2016. Dit optreden was
geheel in kerstsfeer. Het was gelukkig ook lekker druk, dit naar aanleiding van ons
optreden bij Haagse Jazz Club. Veel mensen daar kenden ons niet maar vinden
onze muziek te gek en zijn naar deze avond gekomen. Wat wel jammer was dat het
niet, net zoals vorig jaar, gecombineerd kon worden met de vrijwilligersvond van de
VBS.
Natuurlijk hebben wij, net zoals alle voorgaande jaren, onze laatste repetitie op 23
december 2016 weer afgesloten met een kerstborrel. Het was weer een super
gezellige afsluiting van een heerlijk muzikaal jaar.

VBS Jaarverslag 2016

30/45

Onno Boks & Ineke van Vliet

Bij deze willen wij, big band/dansorkest The Swinging Oldtimers, ook de beheerders
van wijkcentrum Stervoorde Tibor, Ron en Sedik weer hartelijk bedanken voor de
fijne samenwerking gedurende het jaar 2016.
Marjan van Delft – Kouwer,
Secretaris “The Swinging Oldtimers”
De Swinging Oldtimers heeft in 2016 een gemiddelde van 17 leden.
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.
Computercursus op maat
In 2016 zijn er 22 individuele computerlessen gegeven door Elio Lo Conte en Reza
aan 12 personen.
Verder heeft Elio Lo Conte 1 cursus gegeven aan 3 personen van 8 lessen.
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Wandelclub

Ook in 2016 hebben we veel gewandeld, in Rijswijk en omgeving maar ook richting
Clingendael, Japanse tuin, Haagsche Bos, Delftse Hout, Uithofpark, Madestein en
niet te vergeten het Zuiderpark.
In 2017 willen we met een nog grotere groep als gestart vele wandelingen
organiseren en natuurlijk hopen we op veel mooi weer.
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We begonnen met 18 deelnemers en inmiddels is de groep gegroeid naar 37
deelnemers, mannen en vrouwen. Wel moet ik zeggen dat het aantal vrouwen in de
meerderheid zijn, dus heren wees welkom.
Dat mijn/onze groep een gezellig clubje is geworden komt vooral door de
deelnemers. Ik kan dus wel vaststellen dat de wandelclub een groot succes is
geworden waar ik zeer trots op ben.
Aanvankelijk starten we vanaf Stervoorde, aan de Ds. H.J. v. Mooklaan, om 10.00
uur. Verzamelen tussen 09.45 – 10.00 uur en wandelen ca. 7 km./ 1,5 – 2 uur.
Als we elders gaan wandelen dan vermeld ik dat een week van te voren dan wel
mail ik dit aan de deelnemers in het weekend. Het mailcontact werkt perfect,
iedereen krijgt hetzelfde verhaal. Wie niet digitaal is bel ik op.
De vertrektijden wijzigen dan weleens. Ik fiets dan naar het startpunt. Wie wil en/of
kan fietsen, fietsen de deelnemers met mij mee. Anderen gaan met het met OV of
eigen vervoer naar het startpunt.
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.
Ook vind er in het jaar 2016 een verloop plaats. Dit kan zijn dat door
gezondheidsredenen deelnemers moeten afhaken of een periode niet mee kunnen
wandelen. Helaas is er deelnemer ook overleden. Dat is natuurlijk heel sneu zowel
voor de deelnemer als de wandelmaatjes.
In 2016 is onze groep ook uitgebreid en nu al is bekend dat voor 2017 nieuwe
deelnemers hebben aangemeld.
Op 31 december 2016 heb ik 34 leden…fantastisch.
Ik hoop dat ook 2017 een geweldig wandeljaar wordt!
Graag willen wij nieuwe deelnemers verwelkomen; zowel mannen als vrouwen, dan
wel echtparen.
Clazien de Graaf
Mireille Hartland
Wijkcentrum Muziekbuurt.

Het Wijkcentrum Muziekbuurt is gevestigd in de Brede School aan de Admiraal
Helfrichsingel. De ingang voor het Wijkcentrum is Schalmeistraat 15.
Om goede afspraken te maken over het gebruik van de Brede School en om e.e.a.
goed te laten verlopen zijn er het afgelopen jaar vele vergaderingen geweest met
o.a. het bestuur van de V.B.S., het bestuur van de Brede School, de Gemeente en
Welzijn Rijswijk.
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De werkgroep Sociaal Cultureel wordt geleid door:
Voorzitter
: Theo van Leeuwen
Beheer
: Ton Hendriks
Secretaris
: Ruud Schipper
Penningmeester
: Ton Hendriks en Luuk Vlietstra
De werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt vergadert 10 maal per jaar op de 2 e
maandag van de maand met de leiding van de verschillende activiteiten.
De activiteiten:
Op zondagmiddag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag met live
muziek waar onder het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer
kunnen.
Om dit mogelijk te maken zijn een aantal vrijwilligers al vanaf plm. 11 uur op
zondagmorgen bezig om alles in gereedheid te brengen.
Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door muziekgroepen die in het
wijkcentrum oefenen.
Deze middagen voorzien in een grote behoefte vooral aan de oudere wijkbewoners
vanaf plm. 40 jaar.
Het blijkt dat deze middagen ervoor zorgen dat veel mensen uit hun isolement
gehaald worden.
Wij horen regelmatig dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben.
Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van onze ruimte
in de Brede School.
Deze club bestaat uit een groep gezellige mensen die leuke dingen maken.
De groep bestaat hoofdzakelijk uit oudere dames en dat staat garant voor gezellige
gesprekken.
Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang.
De club wordt geleid door Betty Teunissen.
Op woensdag avond wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door de
jokerclub “Jolly Jokers” en klaverjasclub “3 Kaart Stuk”.
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden georganiseerd door Betty Teunissen.
Ook hier zijn het sociale aspect en de gezelligheid het belangrijkste.
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Er worden ook nog extra dingen gedaan, zoals een presentje met Pasen, een
eindcompetitie aan het einde 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.
Regelmatig wordt door deze club gezellige dingen georganiseerd en een paar keer
per jaar een expositie.
Elke laatste zaterdagavond van de maand is er Bingo.
De zaal gaat open om 19.00 uur en de bingo begint om 20.00 uur.
Betty Theunissen zorgt voor de vele prijzen die er te winnen zijn en verzorgt deze
avonden.
Ook de loterij wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Op deze avonden wordt Betty geholpen door Ruud Schipper, Ria Meere en Joke
Muller.
De klaverjasclub heeft in 2016 gemiddeld 11 deelnemers, de hobbyclub 6, de Bingo
19, het stijldansen 10, de TiCi Band 5 en de Muziek- en Dansinstuif 45.
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 ook dit jaar de
gebruikelijke demo en workshop verzorgden, heeft voor nieuwe leden gezorgd.
Tijdens de Welzijnsbeurs op 1 oktober in Stervoorde hebben we een demo gegeven
die ook voor een aantal late aanhakers heeft gezorgd. We kregen veel positieve
reacties op onze nieuwe kleurige demokleding uit China. (zie bijgaande foto's)!
Door de nieuwe aanwas 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
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donderdagavond en een steeds aangevulde club beginners op de vrijdagmiddag.
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. Wat echter erg jammer is, is dat door schoolactiviteiten in het gebouw
een aantal van onze lessen niet door kon gaan. Wij instructeurs zijn dit jaar naar een
4-daagse workshop geweest om onze kennis en kunde op peil te houden. En
natuurlijk hebben we weer ons gezellige jaarlijkse etentje gehad.
Schilderclub ‘Waldhoorn’
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. 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
Er waren gemiddeld 9 deelnemers.
Lijndansen ‘Magic Boots’
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.
Er waren gemiddeld 10 a 11 deelnemers.
Josje van Swieten
Computerles
In februari stopte Ronald Duijns met het geven van computerlessen in het wijkcentrum in de brede school Muziekbuurt. Er bleek onvoldoende belangstelling te zijn,
er waren nog maar 2 leden in 2016.
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.
Er waren in 2016 gemiddeld 3 betalende deelnemers en 2 vrijwilligers.
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4. Financieel jaarverslag 2016
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische uitgaafprijs. De waardering van de
activa en passiva gebeurt, voor zover niet anders vermeld, tegen de nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, kosten worden
verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
BALANS VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE PER 31 DECEMBER 2016
ACTIVA
Inventaris
Waarborgsom
Liquide middelen
Totaal

PASSIVA
Vermogen
Egalisatierekening
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Onverdeeld resultaat
Totaal

2015

2016

11.764
105
90.825

8.576
105
83.917

102.694

92.597

2015

2016

32.497
25.660
23.934
13.342
11.082
-3.820

28.677
25.660
23.934
20.534
0
-6.208

102.694

92.597

Het bestuur:
Ineke van Vliet, voorzitter
Onno Boks, bestuurslid
1 maart 2017
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TOELICHTING OP DE BALANS
Inventaris
Aanschafwaarde

Computers
Kantoormachines Stervoorde
Kantoormachines Muziekbuurt
Verbouwing Stervoorde
Totaal

Afschrijving
2016

3.993
11.565
1.389
10.303

Liquide middelen
Kasgeld
Bank
Totaal

Afschrijving
cumulatief

399
2.313
377
4.092
7.181

Boekwaarde

399
6.583
1.389
10.303

3.594
4.982
0
0
8.576

83.917
8.527
75.390
83.917

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van vorige jaar afgenomen met:
Dit is het onverdeeld resultaat van 2015 dat in 2016 verrekend is met het
vermogen

28.677
3.820

Egalisatierekening en Voorzieningen
Deze posten zijn in het verslagjaar onveranderd gebleven.

49.594

Kortlopende schulden
20.534
De toename ten opzichte van 2015 wordt op hoofdlijnen verklaart door in 2017 ontvangen
afrekeningen met betrekking tot 2016, waaronder het betalingsverschil van de bar (€ 3000)
en een afrekening voor administratieve ondersteuning van een vergelijkbaar bedrag.
Overlopende passiva
0
Overlopende passiva hebben betrekking op facturen waarvan de geleverde prestatie ten minste
twee boekjaren betreft. Dergelijke facturen hebben zich in 2016 niet voorgedaan.
Hierdoor is deze post einde 2016 nihil.
Onverdeeld resultaat
-6.208
Dit bedrag is het nadelig resultaat over 2016 zoals ook verantwoord in de Staat van baten en
lasten.
In 2017 kan dit bedrag, na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering,
in mindering worden gebracht op het Vermogen.
De Statuten bevatten geen nadere bepalingen over de bestemming van het resultaat.
Om die reden bevat de jaarrekening geen nadere onderverdeling van het resultaat naar
Bewonersorganisaties of Werkgroepen Sociaal Maatschappelijk.
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De VBS is statutair de financieel eindverantwoordelijke voor het resultaat. Een resultaat dat
voortvloeit uit de som van alle activiteiten. Activiteiten die onderling nauw verweven zijn, wat
ook helder tot uitdrukking komt in de Staat van baten en lasten.
Het jaar sluiten ten opzichte van de begroting gelukkig af met een voordelig saldo van € 3.292.
Dat betekent dat we in termen van kasstromen een lager tekort hadden dan we van tevoren
hadden verwacht, namelijk € 9.500.
Uiteindelijk hebben we een negatief resultaat van € 6.208.
Bij de toelichting op de Staat van baten lasten wordt dit nader uiteengezet naar zijn oorzaken.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Realisatie
2015
BATEN
Subsidies
Extra subsidies
Sponsors
Club activiteiten
Omzet bar
Rente
Totaal baten
LASTEN
Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschil bar
ALV
Overhead:
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Bezorging wijkkrant
Publiciteit VBS
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Internet
Overige posten
Totaal lasten
RESULTAAT
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Begroot

45.596
4.975
600
41.282
19.042
964
112.459

46.116
4.000
300
37.554
16.288
822
105.080

44.100
0
0
34.500
0
0
78.600

23.178
22.264
11.716
0
29.434

13.209
23.950
15.775
3.000
15.633

32.000
22.000
0
0
18.000

4.308
9.781
992
568
4.175
1.750
3.075
226
1.150
3.663
116.279

7.181
14.151
3.492
1.326
4.346
1.344
1.565
804
2.966
2.545
111.287

4.000
3.000
2.100
1.850
0
1.000
750
115
1.035
2.250
88.100

-3.820

-6.208

-9.500

VOORDEEL TEN OPZICHTE VAN BEGROOT
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN LASTEN
De begroting hebben we dit jaar eenvoudiger willen presenteren waardoor een beter inzicht
ontstaat in de samenstellende delen van de baten en lasten. Uiteraard zijn ook de uitkomsten van
2015 geherrubriceerd om een vergelijking mogelijk te maken.
Met de begroting 2016 was een tekort verwacht van € 9.500.
Dat is beperkt gebleven tot € 6.208, een voordeel van € 3.292.
Op hoofdlijnen wordt dit voordeel als volgt verklaard:
1.
2.

We hebben van de gemeente Rijswijk € 6.000 meer subsidie ontvangen dan begroot.
De werkgroepen hebben € 3.000 meer contributies gerealiseerd, voornamelijk door stijging
van de tarieven.

Dit leidt tot een hogere bate van € 9.000.
De samenstelling van de lasten ten opzichte van de begroting is gecompliceerder. Een aantal
posten, zoals het jaarlijkse boekje van de VBS is hoogstwaarschijnlijk opgenomen onder de post
Activiteiten. Dat viel helaas niet meer te achterhalen. Een onverwacht en dus niet begroot nadeel
betreft een betalingsverschil bij de bar van € 3.000.
Daarnaast bevatten de last een groot samenstel van voor- en nadelen ten opzichte van de
begroting waarvan niet zonder evenredig veel moeite de oorzaak valt te achterhalen.
De volgende tabellen geven een specificatie van de baten Club activiteiten.

TOELICHTING
Club activiteiten
Muziekbuurt
Concertcither
Computerles
Kaartclub
Bingo
Country Line dansen
Schilderclub
Dansclub
Tai chi
Tici band
Totaal
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179
80
939
4.393
571
480
370
1.452
150
8.614
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Stervoorde
Computerles
Country Line dancing
Creatieve ochtenden
Dansen
Darten
Discussiegroep
Bridge
Klaverjassen
Schildersclub
Wandelen
Swinging Oldtimers
Totaal

460
3.574
1.755
3.383
807
622
8.313
2.218
2.477
1.488
3.844
28.940
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Afsluitend geeft de laatste tabel een specificatie van de Staat van Baten en Lasten naar
bewonersorganisatie en de sociaal culturele werkgroepen.
De VBS functioneert als koepel van deze.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
TOTAAL

VBS

BODS

BOMB

BSN

BOSZ

SCMB

SCS

BATEN
Subsidies
Extra subsidies
Sponsors
Club activiteiten
Omzet bar
Rente
Totaal baten

46.116
4.000
300
37.554
16.288
822

19.993

105.080

20.815

4.326
250

4.436

4.631
360

7.359
3.390

1.975

8.614
16.288

3.396
300
28.940

822
4.576

4.436

4.991

10.749

26.877

32.636

1.641

1.250

1.075

6.203

360
2.555
15.775
3.000

2.680
1.500

2.948

7.761

77

432
200
451
62
2.262

LASTEN
Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschil bar
ALV
Overhead:
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Publiciteit VBS
Bezorging wijkkrant
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Internet
Overige posten
Totaal lasten
RESULTAAT
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13.209
23.950
15.775
3.000
15.633

19.895

15.633

7.181
14.151
3.492
4.346
1.326
1.344
1.565
804
2.966
2.545

7.181
3.108

759
606
141
1.104
22

301
72
213

111.287

52.796

-6.208 -31.981

158
1.446

176
996

1.049

4.346
239
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144

410

534
153
326

0
726
326

132
63
35
-65

4.068

2.446

2.822

9.091

24.715

15.349

508

1.990

2.169

1.658

2.161

17.287

826
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5. Begroting 2018
Realisatie
2016

Begroot
2018

BATEN
Subsidies
Extra subsidies
Sponsors
Club activiteiten
Omzet bar

46.116
4.000
300
37.554
16.288

46.000
0
0
38.900
17.700

822

600

105.080

103.200

13.209
23.950
15.775
3.000
15.633

31.900
24.000
12.400
0
10.000

7.181
14.151
3.492
1.326
4.346
1.344
1.565
804
2.966
2.545

3.600
10.000
3.600
1.400
4.500
1.500
1.400
1.200
1.600
1.100

Totaal lasten

111.287

108.200

RESULTAAT

-6.208

-5.000

Rente
Totaal baten
LASTEN
Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschil bar
ALV
Overhead:
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Bezorging wijkkrant
Publiciteit VBS
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Internet
Overige posten
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6. Verklaring kascontrolecommissie
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7. VBS werkplan 2018
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 in standhouden 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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