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JAARVERSLAG 2021
Vereniging Buurtraad Steenvoorde

Voorwoord van het bestuur
Verbonden blijven, ook als je elkaar minder ontmoet
Onze vereniging is een ontmoetingsplek. Mensen kunnen meedoen aan veel verschillende
activiteiten. De werkgroepen zijn de basis voor betekenisvolle ontmoetingen en mooie
vriendschappen.
De kracht van ontmoeting zit in het waardevolle contact, dat uit deze (terugkerende)
ontmoetingen kan ontstaan. Ontmoeten lost eenzaamheid niet op. Het kan wel een manier
zijn, waardoor iemand zich gezien en gehoord voelt en waardoor eenzaamheid wat
draaglijker wordt. Er is aandacht en een luisterend oor.
Door de coronapandemie vielen deze ontmoetingen, net als in 2020, grotendeels weg. Van
verschillende kanten hebben wij regelmatig vernomen, dat veel van onze deelnemers hun
(wekelijkse) activiteit erg missen. Ze missen vooral de gezelligheid en de sociale contacten,
die bij bijna alle activiteiten op de eerste plaats staan. Vooral bij leden, die alleen wonen,
blijkt dit er flink in te hakken.
Alle werkgroepen waren in deze coronaperiode actief. Er werden ondanks de coronaregels
nog vele mooie initiatieven georganiseerd. Het door de gemeente vereiste aantal van 40
activiteiten, werd ruimschoots gehaald. In dit jaarverslag vertellen de werkgroepen hier
meer over.
VBS activiteiten algemeen
In 2021 was onze fysieke Algemene Ledenvergadering op 22 juni; nog net op tijd om onze
subsidieaanvraag 2022 en de goedgekeurde jaarstukken2020 op tijd in te dienen bij de
gemeente. Net als de ALV vond de gecombineerde vergadering van 8 november van het
bestuur met de vertegenwoordigers van de werkgroepen plaats in de grote zaal van
Stervoorde. Dit in verband met aangescherpte coronamaatregelen.
Het Buurtpreventieteam Steenvoorde Noord sluit zich na de zomervakantie aan bij de VBS.
Alle bewonersorganisaties hebben in het verslagjaar één of meerdere malen fysiek een
openbare vergadering gehouden. Ook werd er door een aantal BO’s gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om digitaal een vergadering te organiseren.
Op 15 september vond het jaarlijks overleg van het VBS bestuur met wethouder Johanna
Besteman plaats. Het is die dag precies een jaar geleden, dat de beleidsambtenaar belast
met bewonersorganisaties José de Vries een andere functie binnen de gemeente heeft
gekregen.
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Hanan el Ouasghiri wordt ons aanspreekpunt bij de gemeente. Op dit moment ligt de
prioriteit bij de Brede Welzijnsnota. Daarom hebben verenigingen als de VBS geen eigen
beleidsmedewerker meer. Hanan zal ook zaken voor ons uitzoeken en proberen vragen van
de VBS te beantwoorden.
Het was van tevoren spannend of het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de 4 gezamenlijke
bewonersorganisaties mocht doorgaan. Op zaterdagmiddag 24 november werd het
kinderfeest (met inachtneming van de coronaregels!) toch een feit.
De actie “Spaar je club gezond” van de PLUS heeft de VBS € 426,= opgeleverd. Op 3
december nam Robert Flinterman de cheque in ontvangst.

Naar een VBS nieuwe stijl
Hanan el Ouasghiri heeft eind september aan de afdeling Juridische Zaken van de gemeente
gevraagd of zij willen toetsen of de VBS van een vereniging over kan gaan naar een
netwerkorganisatie. De solidariteit tussen de werkgroepen moet hierbij worden
gehandhaafd.
Op verzoek van de gecombineerde vergadering van 8 november van het bestuur met de
vertegenwoordigers van de werkgroepen stuurt het bestuur een e-mail naar de wethouder,
waarin er op wordt gewezen, dat de wetgeving voor de jaarverslaggeving ingaande 2022 is
gewijzigd. De VBS wil namelijk het solidariteitsbeginsel handhaven. Dat past niet in de
bestaande subsidieverordening. Het College kan dat opschrijven in de
rechtmatigheidsverantwoording. Dan hebben zij geen probleem met hun accountant.
Op 16 november overlegt Robert Flinterman met Hanan el Ouasghiri over de
rechtmatigheidsverantwoording, die nodig is voor de VBS nieuwe stijl en hij vraagt of deze
kan worden besproken met iemand van Financiën van het stadhuis.
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Wijkcentrum Stervoorde
Op verzoek van hun leden organiseren de Schilderclub en de Bridgeclub extra bijeenkomsten
tijdens de zomermaanden. De Schilderclub kort de zomervakantie in. Voor de Inloopbridge
moet je je van tevoren aanmelden.
De Tai Chi, de Wandelclub en Big Band “The Swingding Oldtimers” komen tijdens de
zomermaanden ook bij elkaar.
De Internetbridge wordt per september toegevoegd aan de activiteiten van de Bridgeclub
Stervoorde
Op 2 november wordt de schilderexpositie “Smoelen en portretten” geopend. De expositie is
tot het einde van de maand te zien in de gangen van wijkcentrum Stervoorde.
Wijkcentrum Muziekbuurt
Onder schooltijd kunnen er geen sociaal culturele activiteiten plaatsvinden in de brede
school. Dat wordt door de leden reuze jammer gevonden.
De Tai Chi gaat vanaf juni weer van start.
Na de zomervakantie is er gelukkig iets meer mogelijk. Buiten schooltijd kunnen er weer
activiteiten plaatsvinden (onder corona voorwaarden).
Op 26 oktober is er een overleg van de directeur van de brede school Melodie, de gemeente,
het VBS bestuur en het bestuur SCMB. De activiteiten van de Kaartclub op de woensdagvond
zijn een probleem voor de school. Na overleg met de leden van de Kaartclub is gebleken, dat
de 36-40 leden door willen gaan onder de nieuwe voorwaarden.
De Muziek- en dansinstuif van de zondagmiddag start en stopt weer in oktober vanwege de
coronaregels.
Communiceren en het onderhouden van contacten
Helaas konden we eind augustus, net als in 2020, geen nieuw activiteitenboekje bij de
inwoners van onze wijken bezorgen. De onzekerheid over welke activiteiten wanneer wel of
niet door mochten gaan, maakten het samenstellen van een nieuwe editie weer onmogelijk.
Tijdens de coronatijd hebben de bestuursleden van de werkgroepen regelmatig een mail
ontvangen met een update van de laatste ontwikkelingen als gevolg van de
coronapandemie. Onderwerpen waren onder meer: de sluiting van wijkcentrum Stervoorde,
de sluiting van wijkcentrum Muziekbuurt, de berekening door Welzijn Rijswijk van de
maximale bezetting van de zalen in Stervoorde en de doorstart van werkgroepen in
Stervoorde
Tenslotte
Als gevolg van de coronaperikelen brokkelt de VBS af. Door het noodgedwongen stoppen
van hun werkzaamheden moesten zeven werkgroepen hun activiteiten beëindigen. In 2020
waren dit het Zondagmiddagdansen van Stervoorde en de Country Line Dance “Magic Boots”
van wijkcentrum Muziekbuurt. In de eerste helft van 2021 stopte de Country “Go for It” van
Stervoorde. Per1 september van het verslagjaar stopten ook de Schilderclub “De
Waldhoorn” van wijkcentrum Muziekbuurt en de Chi Gym, de Creaochtend vrijdagmorgen
en de maandagavond Bridge van Stervoorde.
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Bij de meeste activiteiten, die moesten stoppen, kwam dit door een terugloop in het aantal
leden tijdens de coronapandemie.
2021 is een moeilijk jaar geweest voor onze vereniging. Een jaar, dat bijna geheel in het
teken van de corona is komen te staan. Het heeft ons heel duidelijk laten zien hoe groot de
behoefte is aan contact en ontmoeting.
Het zal nog wel even duren voordat we weer “gewoon” onze eigen gang kunnen gaan.
De VBS zal er ook de komende periode hard aan blijven werken om er voor te zorgen, dat
onze vrijwilligers en onze deelnemers zich verbonden blijven voelen met de VBS, ook als we
elkaar minder kunnen ontmoeten.
Ineke van Vliet
(voorzitter Vereniging Buurtraad Steenvoorde)
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1. Activiteiten bewonersorganisaties
Bewonersorganisatie De Strijp

Doelstelling
Doelstelling van de Bewonersorganisatie De Strijp BODS 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
, voorzitter/penningmeester;
Jeanette I.Hobo
, secretaris.
Huub Klunder
, ondersteuning.
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. Email is :
bewonersorganisatie@destrijp.net.
-Bewonersorganisatie communiceert ook via Nextdoor. 793 Strijpleden zijn al hierbij
aangesloten.
Vergaderingen
Deze openbare 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,
aanvang om 20.00 uur. In totaal waren er dit jaar, vanwege de corona, maar 5
bestuursvergaderingen. Bij deze vergaderingen waren de bewoners en de
standaardgenodigden aanwezig, zijnde: voorzitter VBS (Ineke van Vliet) en van de Gemeente
Dennis Bodano. Ook heeft een aantal mensen vanuit de gemeenteraad deze vergaderingen
bijgewoond.
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden waren:
- Strooibeleid bij gladheid.
- Baggeren van sloten.
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- Vervangen van de bomen aan de Lange Dreef.
- Honden losloopgebied.
- Cameratoezicht.
- Ganzenoverlast
- Beplakken van de grijze elektriciteitskasten in de wijk.
- Glasbak terug nabij de Wingerd.
- Aangedragen punten vanuit het BuurtPreventieTeam De Strijp.
Activiteiten
Na drie jaar zouden we weer een bewonersbijeenkomst houden. Helaas ging dit vanwege de
corona niet door. Zo ook de geplande Winterbingo. Wat wel doorging was het
Sinterklaasfeest op 27 november 2021, welke we met de bewonersorganisaties Steenvoorde
Noord en Zuid en de Muziekbuurt hebben georganiseerd.

De acrobatenpieten aan het werk
Reactie uit GrootRijswijk:
“Wat een enthousiasme bij de kinderen die zaterdagmiddag naar het Sinterklaasfeest in
wijkcentrum Stervoorde kwamen. De jaarlijkse traditie van de samenwerkende
bewonersorganisaties in Steenvoorde-Noord, Steenvoorde-Zuid, Muziekbuurt en De Strijp.
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En wat voor feest. Met veel spektakel van de acrobatenpieten. Na afloop kregen de kinderen
een cadeautje en fruit mee naar huis.”

Halloween, welke na 2 jaar, op 31 oktober 2021, werd gehouden, was ook een succes en
veel kinderen gingen verkleed de wijk in.

De “Actie 1x bukken” leverde dit jaar 2 winnaars op, te weten:
Bart. We zagen Bart Hogendoorn zwerfafval halen uit de slot bij de Dijk en
Ryan. In oktober was Ryan druk doende de straat te vegen. Tijdens zijn werkzaamheden
werd hij door het bestuur op de foto gezet.
Mensen zoals Ryan en Bart zorgen voor een nog schonere De Strijp.
Beiden ontvingen een VVV bon van 20 euro.

Aan het eind van 2021 werden de mooiste kersthuizen beoordeeld. In totaal vielen 9 huizen
en 1 straat in de prijzen.
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Buurtpreventie Team De Strijp
Op woensdagavond 3 november 2021 stond de Preventiebus van de gemeente bij de
Cirkelflat.
Niet alleen leden van het Preventieteam De Strijp waren aanwezig maar ook de wijkagente,
handhaving en Ailis Kuijpers (Beleidsmedewerker Openbare Orde en veiligheid van de
gemeente).

Diverse bewoners kwamen langs en konden vragen stellen aan de aanwezige personen. Daar
werd goed gebruik van gemaakt. Zeker hoe het stond over de veiligheid in onze wijk.
Er werd ook nog een rondgang in de buurt gedaan door de buurtpreventie. Er werd
geconstateerd dat 1 lantaarnpaal niet brandde en 2 winkelwagens stonden in de bosjes.
Verder werd tijdens deze rondgang een bewoner verrast. Zijn auto stond nog open en deze
werd direct door de opgeroepen bewoner op slot gedaan.
Ondanks het slechte weer op die avond toch een geslaagde Buurtpreventieavond.
Het Buurtpreventie Team De Strijp bestaat momenteel uit 7 leden.
Zwerfafvalbrigade de Strijp

Plastic, blokjes, peuken, mondkapjes en ander zwerfafval is voor velen een doorn in het oog.
21 bewoners van De Strijp besloten de krachten te bundelen om het probleem te lijf te gaan.
Samen hebben zij op donderdag 21 januari 2021, via het buurtinitiatief, de werkgroep
Zwerfafvalbrigade Team De Strijp opgericht.
Op 22 en 23 januari gingen zij voor het eerst, geheel coronaproof in tweetallen, aan de slag.
Samen verzamelden ze ongeveer 15 vuilniszakken vol met zwerfafval!. Het team bestaat nu
uit 23 mensen.
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Waar werd nog meer aandacht aan besteed in 2021?
• Op 16 januari 2021 overleed op 89 jarige leeftijd onze Ereburger van De Strijp de
heer Leo Reijerse. Vroeger was meneer Reijerse de hele dag bezig met het nakijken
van de containers.
Die wel eens vastzaten. Hij heeft dat heel veel jaren gedaan. Voor zijn vele werk voor
onze wijk is hij tijdens de wijkbijeenkomst op 11 oktober 2006 benoemd tot
Ereburger van De Strijp. Een primeur, want niemand anders heeft die titel ontvangen.
• Energie besparen in De Strijp. Aandacht werd onder andere besteed aan: Besparen
met zonnepanelen, Extra besparingstips, Verkrijgen van subsidies en Wat bewoners
over hun zonnepanelen zeggen.
• Vanwege de coronamaatregelen kon Koningsdag De Strijp niet doorgaan. Toch
vierden veel bewoners Koningsdag in hun eigen straten. Er werden spelletjes gedaan
en er waren springkussens. Door het mooie weer zaten ook veel mensen gewoon
lekker buiten te genieten. Zo kunnen we toch terugkijken op een gezellige
Koningsdag.
• Dat ADO Den Haag sinds juli 2020 een deel van de accommodatie op het prinses
Irene Sportpark gebruikt als trainingsaccommodatie.

Aandachtige toeschouwers bij de training
•

•
•

Dat de hekken bij het hondenuitlaatgebied nabij Endezant zijn verwijderd en dat er
een nieuwe omheinde uitlaatplek is gemaakt op de oude voetbalterreinen van Tedo
en de Adelaars, gelegen op de hoek v.Vredenburchweg/Schaapweg.
Diverse straten in De Strijp kleurden oranje vanwege deelname van Nederland aan
het Europees kampioenschap.
Dat de Buitenspeeldag weer door kan gaan. Hangt ook weer af van de
coronamaatregelen!

Buurtnieuws De Strijp
In 2021 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden juni en
november . Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de bewoners. Ook
leverde de wijkagent stukjes in.
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Whatsapp in De Strijp

Sinds februari 2016 hebben we een Buurt WhatsApp. Hierdoor wordt het een stuk veiliger in
de wijk.
Meer dan 255 mensen zijn al aangesloten. Hoe deze app te gebruiken is te lezen op onze
site: www.destrijp.net
Slot
Ook in 2021 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 2021 heeft bijgedragen zoals bewoners, mensen van de diverse Werkgroepen, de
Wijkagent, Welzijn Rijswijk, Ineke van Vliet voorzitter VBS, uit de politiek en diverse
ambtenaren van de Gemeente Rijswijk.
Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp.
Jacob Schot/voorzitter.
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid

Het afgelopen jaar hebben er binnen het bestuur van de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Zuid een wijzing plaatsgevonden. Het afgelopen jaar was Sytske Hoogenboom tijdelijk
voorzitter maar heeft aangegeven om te stoppen. Een nieuwe voorzitter hebben wij nog niet
gevonden.
Wij zijn op zoek naar een voorzitter, penningmeester en algemeen bestuur.
Het bestuur is ook nog steeds druk bezig om vrijwilligers te vinden voor de werkgroep Happy
Bincky BOSZ. Zonder vrijwilliger kunnen we straks niets meer organiseren. Ook zijn wij op
zoek naar iemand die onze PR voor haar/zijn rekening zou willen nemen.
Werkgroep Mensen en Sfeer en de Werkgroep Verkeer
De werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn. Indien nodig kan deze zo weer
worden opgestart.
Werkgroep Verkeer
Ook deze werkgroep is slapend daar er geen activiteiten zijn. De werkgroep heeft wel
verbeteringspunten door gegeven maar voor de uitvoering heeft de gemeente geen geld.
Werkgroep Speeltuin
Daar de gemeente in 2016 de speeltuin heeft gerealiseerd is de werkgroep Speeltuin
opgeheven.
Werkgroep Spelen
Happy Bincky BOSZ is begin van het jaar bij elkaar gekomen om de plannen door te nemen
voor 2021. Het is heel veel extra werk geweest met oog op de Corona. Wij hebben toch onze
werkzaamheden iedere keer weer opgestart omdat het mogelijk zou kunnen zijn om toch nog
iets te kunnen organiseren.
Paaslunch/paasstokken
Deze activiteit kon door de Corona niet doorgaan
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Koningsdag
Ook de 27 april Koningsdag kon niet doorgaan wegens de Corona.
Buitenspeeldag
Hier hadden wij stille hoop dat dit door mocht gaan. Dus alles weer in gereedheid gebracht
maar jammer genoeg ging dit ook niet door.
Summer Dance
Een paar weken voor 11 september kregen wij te horen dat we onze Summer Dance door
konden laten gaan. Met de Brassband The Legendairs gingen wij weer door de wijk. Waarbij
ook een paar steltlopers meeliepen. Aan het eind van de tocht was er voor iedereen een
tropische verrassing.

Halloween
Ondertussen was er voor de zekerheid toch weer een groepje vrijwilligers die alles op alles
wilde zetten om het Halloween feest door te laten gaan. Het plan was om de bewoners erbij
te betrekken. De kinderen werden heel erg verwend en terug bij de startplaats was er een
voor iedereen wat te drinken en er was een echte poffertjes kraam.
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Lampion optocht
De lampioenoptocht van de Petrusschool kon ook doorgaan dus eerst een hapje gegeten in
het wijkcentrum en toen met z’n allen naar de school waar we gelijk aan konden sluiten. Na
afloop konden alle kinderen een broodje worst en warme chocomelk halen.
Sinterklaasfeest
Op 27 november stond het Circus van Sinterklaas weer op het programma. Het zag er goed
uit met oog op de Corona. Maar drie weken voor aanvang van ons feest kregen wij weer een
heleboel regels omdat de aantallen van de kinderen weer teruggebracht moesten worden.
Zoals de afgelopen jaren was het ook dit keer weer een feest. Voor alle kinderen was er iets
lekkers en een cadeautje. Albert Heijn XL had voor de versnaperingen gezorgd.

Wijkkrant
In 2021 hebben wij geen wijkkrant uitgegeven.
Het aantal bestuursvergaderingen van BOSZ in 2021
Indien zich iets voordeed werd dat gelijk, vaak telefonisch/e-mail, besproken.
Het aantal openbare vergaderingen van BOSZ in 2021
In 2021 hebben wij een openbare vergaderingen kunnen organiseren aan het eind van het
jaar. Meer is niet mogelijk geweest door de Corona.
Het aantal overleggen met samenwerkingspartners
Ook dit heeft door de Corona in 2021 stil gestaan.
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Bewonersorganisatie Muziekbuurt

Onze bewonersorganisatie Muziekbuurt heeft in 2021 nog redelijk veel activiteiten weer
gedaan ondanks alle Corona-beperkingen dit jaar. Onze belangrijkste doelen waren het
netwerk in stand te houden en samen te werken met andere organisaties en de buurt te
vertegenwoordigen bij de gemeente.
Wijzigingen van het bestuur september 2021
Nico van Geresteijn
Bestuurslid en Voorzitter en Penningmeester
Wil Visser
Bestuurslid en Communicatie
Dennis van der Geer
Bestuurslid en Vice Voorzitter
Astrid A Liauw Fong
Bestuurslid
Zora Dimitrova
Bestuurslid
Elly Swinkels
Ad interim Secretaris
Helaas zijn de oud-bestuursleden Cees van der Sluis (medio maart) en Paula Heidema (begin
november) ons dit jaar ontvallen.

Openingsfeestje voor de eerste bus van lijn 51.
De Bewonersorganisatie Muziekbuurt heeft in samenwerking met Rijswijks-belang een zeer
bescheiden feestje gehouden bij de bushalte Waldhoornplein. Vele wegen zijn bewandeld
om de bus weer terug te krijgen. Een handtekenactie waar 4000 handtekeningen zijn
verzameld voor het terugkrijgen van de bus en aangeboden aan de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH). Door de Bewonersorganisatie Muziekbuurt is zeker 5 keer de
gemeenteraad toegesproken. Daarna een open brief aangeboden aan de HTM waarvan de
reactie erg negatief was en op onjuiste informatie gebaseerd. Door samenwerking met
Rijswijks-Belang en de Gemeente Rijswijk is het toch gelukt om na exact twee jaar weer de
bus door de Muziekbuurt te laten rijden. Maandagochtend 3 januari 08.40 uur was het
eindelijk zover.
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De eerste bus 51 van de EBS. https://www.youtube.com/watch?v=O7T8tljEXek
Muziekbuurt schoon.
Op meerder data in 2021 heeft de bewonersorganisatie Muziekbuurt in onze wijk deze actie
gehouden. De eerste drie keer werd dit samen met Welzijn Rijswijk georganiseerd. En de
laatste keer in 2021 hebben we dit samen met de lokale partij van Wij gedaan. Dit dankzij de
uitnodiging van Stefan Boom om hieraan mee te doen.
De eerste keer was samen met Anna en Harley van WR op zaterdag 20 maart. De tweede
keer was zaterdag 15 mei (met WR), de derde keer zaterdag 17 juli (met WR) en de laatste
keer was zondagmiddag 14 november met Stefan Boom van Wij.

Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) Jaarverslag 2021

19/59

Alle acties werden van tevoren via Facebook aan iedereen bekend gemaakt. Door alle
Corona protocollen in 2021 nog waren er meerdere perioden dat we dit niet mochten of
konden organiseren. Ook mochten we hiervoor ook niet flyeren o.i.d.
Alle keren dat we deze actie dit jaar organiseerden waren er meerdere bewoners van de
Muziekbuurt die ons hierbij kwamen helpen en nog leuker was het dat er elke keer veel
kinderen mee kwamen die ook een handje hielpen samen met hun ouders. Als traditie
hebben we dit jaar na afloop voor iedereen koffie en of thee met wat lekkers klaargezet en
na afloop hadden we nog voor alle kinderen een leuk cadeautje voor ze. Dit werd altijd door
iedereen heel erg gewaardeerd. We hopen deze traditie nog meerdere keren volgend jaar te
kunnen voortzetten.
Op uitnodiging van de lokale partij Wij heeft onze bewonersorganisatie ook deze middag een
belangrijk aandeel gehad in deze actie. Fijn dat er deze middag ook mensen van het
Buurtpreventie Team van de Muziekbuurt met kinderen meededen.
Muziekbuurt schoon
https://youtu.be/JWw_p4yzbTs .

Buitenspeeldag speelplein Clavecimbellaan
Voor het eerst hebben wij nu deze buitenspeeldag samen georganiseerd op 2021-06-09 met
Welzijn Rijswijk. Door alle inspanningen van de buurtbewoonsters Saskia en Zora werd aan
het begin van deze middag eerst de officiële opening gedaan van de Buitenspeelgoed
leenkast die hier nu was geplaatst. Deze kast was gemaakt door een partner van Welzijn
Rijswijk (Fonteijnenburg). Alle kinderen uit de Muziekbuurt mochten deze middag nog
helpen met het afschilderen van deze mooie kast. Vandaar dat hier nog veel kinderhandjes
op getekend werden onder toeziend oog van wethouder Johanna Besteman. Zij was
gevraagd om de officiële opening deze middag te doen. Als bewonersorganisatie
Muziekbuurt hebben wij voor deze buitenspeeldag veel speelgoed aangeschaft voor het
buiten spelen en ook hebben wij een flinke bijdrage geleverd voor de inhoud van deze
speelgoedkast voor alle kinderen.
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Verder hadden we voor alle kinderen een spontaan karaoke wedstrijdje georganiseerd met
leuke prijsjes voor de kinderen die mee durfden te doen. De een deed dat heel spontaan,
maar kleinere kinderen hadden hier soms de hulp van hun moeder voor nodig. Heel leuk was
dat soms meerdere kinderen tegelijk een liedje wilden doen. Zowel voor ons als voor de
kinderen werd het deze middag supergezellig voor iedereen. Ook de weergoden waren ons
deze dag heel gunstig gestemd, omdat alles onder een stralende zomerse dag met zomerse
temperaturen plaats vond.

Dankbaar zijn we voor de hele fijne samenwerking met Anna, Harley en meer vrijwilligers
van Welzijn Rijswijk, zodat we deze middag een heel geslaagde buitenspeeldag hadden voor
heel veel kinderen uit de Muziekbuurt. Ook Kevin de Wit kwam deze middag nog even langs
en vond het fijn dat veel kinderen het zo naar hun zin hadden deze middag. We hadden deze
middag bewust gekozen voor de kleinere kinderen op dit speelveld. De grotere kinderen
mochten lekker sporten op het Cruijff Court waar Kevin met zijn groep Haaglanden beweegt
leuke spel- en sportactiviteiten had deze middag voor de wat oudere kinderen van de
Muziekbuurt.

Veel kinderen maakten deze middag uitbundig gebruik van het springkussen dat we voor alle
kinderen deze middag ook nog hadden gehuurd. Deze dag heeft ons best wel wat uitgaven
gekost met alles, maar de blije gezichtjes van alle kinderen vergoeden heel veel.
Buitenspeeldag & Karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=9voTFnKP5WA
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Geplande activiteiten in de zomervakantie die door het slechte weer helaas niet door
konden gaan.
Samen met Welzijn Rijswijk hadden we in de zomer van 2021 nog een aantal leuke
activiteiten voor de kinderen uit de Muziekbuurt op het programma staan. Zo wilden we
begin juli nog graag een sport-spel- en puzzelmiddag houden in de Muziekbuurt en het
Wilhelminapark en in augustus nog een leuke speelmiddag met extra groot speelkussen bij
de Scoutburcht in het Wilhelminapark. Deze beide activiteiten waren in 2020 een heel groot
succes voor iedereen en daarom wilden we deze beide activiteiten samen met WR dit jaar
nog eens dunnetjes over doen. Maar hadden we in 2020 voor beide activiteiten nog lekker
zomers weer, in 2021 lieten de weergoden het in de zomer flink afweten. Door alle regen en
soms ook nog storm moesten we beide activiteiten helaas meerdere keren annuleren en kon
het helaas op geen enkel moment doorgaan.
Alleen op zondagavond 11 juli hebben we nog een klein feestje voor de bewoners uit de
Muziekbuurt in het Wilhelminapark kunnen geven. Ondanks de slechte
weersomstandigheden in de middag klaarde het gelukkig nog op en hoefden we voor de
avond geen tent op te zetten en konden we bij de Scoutburcht buiten nog heerlijk genieten
van een leuke avond met elkaar. Als bewonersorganisatie Muziekbuurt willen we hierbij nog
speciaal Astrid en Dennis bedanken voor de heerlijke catering die ze voor ons en iedereen
hebben gemaakt. Astrid is hier samen met Dennis en veel familie nog de hele zondag voor in
de weer geweest
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Wijkschouw Muziekbuurt.
De Wijkschouw is dit jaar gericht geweest op probleemsituaties en knelpunten in de
Muziekbuurt. Hiervoor hadden we speciaal de wethouders, Björn Lugthart en Johanna
Besteman en gemeenteregisseur Dennis Bodano van de gemeente Rijswijk uitgenodigd. Ook
Buurtpreventie coördinator Matthieu Linders en actieve wijkbewoner Stefan Boon hebben
we hiervoor uitgenodigd. Van de lokale pers was Peter Petit bereid om ook met ons hiervoor
door de wijk t lopen en later hiervoor een leuk verslag te maken voor lokaalonline.nl.
Namens de BOMB waren Nico en Wil deze middag vertegenwoordigd.

Heel blij deze middag waren we met Dennis Bodano die naar aanleiding van deze
wijkschouw een uitgebreid verslag hiervan maakte met duidelijk alle knelpunten vermeld en
daarbij de mogelijke actiepunten die verschillende afdelingen van de gemeente zouden
moeten doen om de knelpunten op te lossen. Dit resulteerde in een mooi uitgebreid verslag
voor ons en belangrijker nog was dat de gemeente Rijswijk nu wel snel tot actie overging om
de problemen op te lossen. Voorheen maakten we van de wijkschouw altijd een verslag van
onze bevindingen en stuurden dit dan naar de gemeente. Maar daar werd vervolgens altijd
heel weinig mee gedaan. Dus we zijn nu Dennis heel dankbaar dat door zijn werk de
gemeente de problemen nu voor het eerst heel snel en goed aanpakte.
Ook lieten we beide wethouders nog de Waterspeelplaats in het Wilhelminapark zien. Het
was woensdagmiddag en gelukkig ook heel goed weer, dus het was lekker druk met
spelende kinderen hier in het park.
Voor ons als BOMB was deze wijkschouw mede door de aanwezigheid van beide
wethouders, maar vooral Dennis Bodano deze middag meer dan geslaagd. Vooral met het
zeer uitgebreide verslag met knelpunten en mogelijke oplossing hiervoor zijn we Dennis
ontzettend dankbaar. Voor ons als bewonersorganisatie is het altijd heel fijn werken met
hem en hebben we altijd korte lijntjes met de gemeente Rijswijk en hebben we het idee dat
we nu zeer serieus door de gemeente Rijswijk worden genomen met alle problemen die de
Muziekbuurt nog wel steeds heeft helaas.
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Burendag Scoutburcht Wilhelminapark.
Deze burendag hebben we wederom gehouden op onze nieuwe locatie van de Scoutburcht
aan het Bospad in het Wilhelminapark. Deze locatie vonden we als BOMB een hele fijne
locatie met prima faciliteiten en ook niet zo duur voor ons. Jammer was alleen wel dat in
Nederland de besmettingen door het Coronavirus wee flink toenamen. Dit buurtfeest
organiseren was daarom wederom extra lastig en onzeker weer voor ons weken en net als
vorig jaar namen maar weinig mensen weer de moeite om naar ons Burenfeest te komen.

Een klein aantal bewoners kwam gelukkig nog wel en ook onze vaste medestrijder voor bus
23 Marc Weterings nam nog even de moeite om langs te komen. We hadden voor iedereen
sjoelbakken en damborden klaargezet. Ook hadden Dennis en Astrid nog gezorgd voor de
koffie en lekkers voor iedereen. En ondanks het kleine bezoekersaantal deze zaterdagmiddag
had iedereen toch nog een plezierige middag lekker buiten op het terras. Wil verzorgde deze
middag nog de muziek voor iedereen met allemaal leuke oude plaatjes uit de jaren ’60.

j
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High Tea tegen Eenzaamheid
In 2021 was de week van de eenzaamheid van zondag 3 oktober t/m zaterdag 9 oktober.
Ons werd ook gevraagd hier in deze week wat aan te doen. Ons leuk het wel leuk een High
tea te organiseren in het nieuwe pand Studio Welzijn van Welzijn Rijswijk. Van 14.00 uur –
16.00 uur konden mensen die zich eenzaam voelden of dit gewoon leuk vonden zich
hiervoor aanmelden. Aanmelden was verplicht en we zaten heel snel vol met de
aanmeldingen.
Op deze regenachtige zondagmiddag mochten wij dus voor het eerst een leuke High Tea
voor iedereen organiseren. Degene die deze middag de meeste eer toe kwam was Wendy
den Dulk die voor iedereen hele lekkere en veel hapjes had gemaakt. Voor ons als
bewonersorganisatie was het fijn dat we van alle faciliteiten in het gebouw gebruik konden
maken. Zodoende konden we voor iedereen voldoende thee, maar ook vruchtensapjes
aanbieden. Voor degenen die niet van thee hielden was er ook nog wel koffie en zelfs
cappuccino of warme chocolademelk.
De muzikale omlijsting deze avond was in handen van ons bestuurslid Wil. Hij draaide de
hele middag leuke oude plaatjes uit de jaren 60 en 70. Soms werd daar nog door menigeen
op gedanst en toen Wil wat leuke oude Nederlandse plaatjes draaide werd er zelfs meer dan
15 minuten de polonaise gelopen door best wel veel mensen. Degenen die niet meeliepen
keken wel zeer geamuseerd toe. Deze plaatjes draaien gaf deze leuke High Tea nog wel een
extra leuk aspect. Menigeen heeft zich deze middag dan ook zeer geamuseerd. DJ Wil
hoorde zelfs maanden later nog hoe leuk iedereen al deze leuke oude plaatjes vond. Al met
al een zeer geslaagde High Tea voor heel veel mensen. We schatten dat zeker een vijftigtal
mensen deze middag aanwezig waren. En omdat we een aantal tafels aan elkaar geschoven
hadden, kon iedereen gezellig met elkaar kletsen en later zelfs dansen en polonaise lopen.

High Tea tegen Eenzaamheid
https://www.youtube.com/watch?v=38Q7I3VdhcY .
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Halloween zondagmiddag 31 Oktober.
Samen met Welzijn Rijswijk (Anna, Harley en Ashley/stagiaire WR) heeft onze
bewonersorganisatie Muziekbuurt deze middag veel jonge kinderen maar ook oudere
kinderen een hele leuke Halloween in de Muziekbuurt gehouden. Plaats van locatie was het
mooie nieuwe gebouw Studio Welzijn waar een grote ruimte helemaal verduisterd was voor
de kinderen.
Welzijn Rijswijk heeft heel veel energie gestoken in het vinden van leuke Halloween kleding
voor alle kinderen. Wij als bewonersorganisatie MB zorgden voor de drankjes en lekker
hapjes voor de kinderen. Alles was in Halloween stijl versierd en opgemaakt. Zo waren de
plastic bekertjes helemaal beschilderd door ons en ook de mandarijntjes voor iedereen
hadden een spookachtig uiterlijk. Dat heeft onze BO best wel heel wat uurtjes gekost m dit
te doen. De middag bestond eigenlijk uit twee delen: van 14.00 uur tot 15.00 uur was er een
voorleesuurtje voor de kleinere kinderen. Harley deed dit prima en was verkleed als een
echte maar vriendelijke toverheks die de kleine kinderen een uur lang in spanning hield met
haar verhalen.

Van 15.00 uur tot 16.00 uur was er een Halloween disco voor de wat grotere kinderen.
Verkleed als heks, elfje, stoere Dracula of klein toverfeetje deden alle kinderen mee en lieten
al hun danskunsten zien. De ruimte was alleen voor de kinderen, ouderen mochten er niet
bij zijn. Maar gelukkig kon onze Nico deze middag veel foto’s en filmpjes van alles maken,
zodat alle ouders en kinderen toch alles konden meemaken.
Sommige kinderen waren bij binnenkomst bij hun thuis al verkleed voor dit feest, maar voor
de kinderen die dit niet konden doen had Welzijn Rijswijk heel veel leuke kleding voor
iedereen weten te bemachtigen. Ook konden de kinderen zich van 13.30 tot 15.00 uur laten
opmaken door een 4-tal lieve moeders. Namens onze bewonersorganisatie was onze Wendy
als hele mooie fee aanwezig om alle kinderen te schminken samen met een drietal andere
moeders.
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Na afloop van deze zeer geslaagde Halloween middag voor alle kinderen had onze
bewonersorganisatie nog een lekker zakje snoep (traditie bij Halloween) en een leuk klein
cadeautje voor alle kinderen.
Samen met Welzijn Rijswijk kan onze bewonersorganisatie daarom terugkijken op een zeer
geslaagde Halloween middag voor heel veel blije kinderen uit de Muziekbuurt. Fijn ook dat
beide partijen deze middag ook zo leuk konden samenwerken met alles.
Halloween
https://youtu.be/URGPvOYB-7U

Circus voor Sinterklaas in Stervoorde.
Al meerdere jaren hebben de vier bewonersorganisaties van de VBS dit geweldige
Sinterkaasfeest voor veel kinderen mogen geven. Tot 2020 was dit altijd een heel groot feest
voor alle kinderen en hun ouders, maar door alle Corona protocollen hebben we dit feest in
2020 helaas niet kunnen geven. Maar in 2021 kon dit onder voorwaarden dus wel weer. We
moesten hierdoor een streng deurbeleid voeren en iedereen controleren op QR-codes. Ook
moesten we hierdoor alle snoepgoed goed verpakken voor iedereen en mochten er maar
een beperkt aantal kinderen dit keer aanwezig zijn. Alleen voor de allerkleinsten werden er
maximaal 10 ouders toegestaan aanwezig te zijn deze middag. Met de inschrijving hadden
we heel snel volle bak, maar op het Sinterklaasfeest bleek toch dat heel veel kinderen toch
niet kwamen. Vooral voor Trix Alexander van bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid was dit
helemaal niet leuk. Zij had zoveel tijd en energie hierin gestoken en dan blijven ouders en
kinderen gewoon weg zonder enige kennisgeving naar de organisatie toe. Ook voor het
inkopen van de cadeaus had dit vervelende gevolgen. De cadeaus worden altijd gekocht voor
verschillende leeftijdsgroepen van de kinderen die zich voor dit feest hebben opgegeven.
Hopelijk is Corona straks in december niet meer van toepassing en kan iedereen weer vrijuit
komen, maar anders moeten alle BO’s zich goed beraden hoe hier mee verder te gaan om
dit niet meer te hoeven mee te maken.
Of het hiermee te maken heeft zal nooit te bewijzen zijn, maar het leek
ook wel of alle mensen van het Circus voor Sinterklaas dit feest niet meer zo goed deden als
de jaren daarvoor.
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Wat de kinderen die er waren betreft, die genoten zonder uitzondering van het weer
uitzinnige feest voor hen. Veel kinderen waren zelfs verkleed als kleine zwarte piet en deden
met alles mee. Ze dansten, zongen mee en deden alles waar de Pieten van het
Sinterklaascircus maar vroegen aan ze. Een genot om naar te kijken voor alle medewerkers
van de BO’s.

Het toch hele leuke Sinterklaas voor alle kinderen duurde helaas korter dan we hadden
verwacht, maar de kinderen waren allemaal toch zeer uitgelaten. Sinterklaas werd ook
uitgebreid gedag gezegd door alle kinderen en uitbundig werd door alle kinderen het
oeroude liedje ‘Sinterklaasje dag, dag Sinterklaasje’ gezongen.
Na afloop van dit feest kregen alle kinderen ook nog een heel mooi cadeau mee voor thuis.
Hiervoor heeft Jacob Schot van BO de Strijp dit keer gezorgd.
Een leuk feest dus weer voor iedereen en heel fijn om te zien dat hier zo hard aan wordt
meegemaakt en gedaan door alle bewonersorganisaties van de VBS. Bewonersorganisatie
Muziekbuurt was deze middag ruimschoots weer vertegenwoordigd om met alles te helpen
en onze Nico maakte weer hele leuke foto’s en filmpjes van de kinderen. Deze worden na
afloop op facebook geplaatst zodat alle ouders dit ook zelf nog eens kunnen terugkijken bij
hun thuis.
Impressie van het feest
https://www.youtube.com/watch?v=0cTrxJJQzI0
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Bestuur BOSN
Voorzitter/secretaris
Penningmeester
Voorzitter werkgroep Activiteiten

Vacant
Frans Kalse
Marjolijn Peters

Activiteiten
Het jaar 2021 was helaas niet veel beter dan 2020. Veel samenkomsten en vergaderingen
gingen niet door, wel sommige activiteiten in aangepaste vorm, de braderie in een kleine
Pop-up vorm, deze beviel zo goed dat we dat voor 2022 willen voortzetten.
De Paasactie en Kerstactie konden wel op corona veilige wijze doorgaan.
De oud papier pilot voor oudere bewoners, voor wie de papier container te ver van hun huis
staat, is helaas gestopt vanwege onregelmatige ophaal momenten.
Paas- en Kerstactie
Weer een heleboel leuke reacties op de bezoekjes van onze vrijwilligers, allemaal hebben ze
een goed contact opgebouwd met hun vaste buurtgenoten. Ze kopen vaak zelf hun attenties
bij lokale winkels en weten wat er leuk gevonden wordt.

Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) Jaarverslag 2021

29/59

Een voorbeeld van de Paasattenties:

Een voorbeeld van de Kerstattenties:

In de Groot Rijswijk van 9 december 2021 is een leuk verhaal met foto’s geplaatst over het
ontstaan van de Kerstactie in 2014 en het vervolg in de daarop volgende jaren met de
uitbreiding van de Paasactie. Dit is terug te zien op hun site of op de Facebook pagina
“Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord”.
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Buurtpreventie
Regelmatig vonden er in de wijk controles plaats door de buurtpreventiegroep o.l.v.
teamcoördinator Hans Lunter. De politie en de wijkagent zijn daar erg blij mee, omdat de
groepsleden veel zaken oplossen voordat de politie dit doet.
Activiteiten:
- Het preventief lopen door de wijk om onregelmatigheden te constateren en adviezen te
geven aan de bewoners.
- Zwerfvuil, winkelwagentjes, vernieling, openbare verlichting en grofvuilplaatsing bij
ondergrondse containers melden via de gemeenteapp.

De Gemeente, waaronder raadsleden, ondersteunen de activiteiten van onze leden.
Bij aanvang van de loopronde wordt er telefonisch contact opgenomen met de politie van
bureau Rijswijk met de vraag of er nog aandachtpunten zijn. Met name de winkelwagentjes
zijn de laatste tijd een steeds terugkerend probleem; er is contact gezocht met de diverse
supermarkten in de omgeving om dit direct aan hun te melden.
Het team bestaat nu uit 5 personen, maar er wordt nog steeds naar nieuwe teamleden
gezocht d.m.v. wijkbewoners aanspreken en acties (zie gebiedsverkenning Ministerbuurt).
Het zoeken naar huisvesting voor het team is ook nog niet afgerond.
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Gebiedsverkenning Ministerbuurt
Op 6 november 2021 is er een bijeenkomst geweest bij de Plus Supermarkt in het kader van
gebiedsverkenning Ministerbuurt met de gemeente Rijswijk, Welzijn Rijswijk, Vidomes
en Rijswijk Wonen. Ook een aantal leden van de BOSN en de Buurtpreventie waren hierbij
aanwezig om aandacht te vragen voor onze organisaties en onze acties.
Sinterklaasfeest
Het Sinterklaasfeest is met een kleiner aantal kinderen en begeleiders doorgegaan. Het
Wijkcentrum Stervoorde was hiervoor weer opengesteld en met gepaste maatregelen was
het een geslaagd feest.
Vergaderingen
Het bestuur van de BSN heeft in 2021 tweemaal een vergadering gehad, eenmaal op
27 oktober 2021 in Stervoorde en de tweede keer online op 1 december 2021. Punten die
daar aan de orde kwamen waren de Kerstactie, nieuwe bestuursleden, buurtpreventie, de
plannen voor het komend jaar, etc..
Tenslotte
Het bestuur functioneert op dit moment weer op ad interim basis. Wij zoeken nog steeds
nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Ook is er behoefte aan meer vrijwilligers.
Het is een uitdaging voor ons en de bewoners in de wijk Steenvoorde Noord om na te
denken over een nieuwe invulling van ons bestuur en de toekomst van de BOSN.
Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden via de mail:
bestuur@steenvoordenoord.nl.
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen

Wijkcentrum Stervoorde

Schilderclub ‘Stervoorde’

De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen en -middag en donderdagmiddag met
gemiddeld 60 leden, en vijf vrijwilligers, Hennie Maassen, Ferry Verburgt, Elly
Vrouwenvelder, Rietje van Beest (hand en spandiensten) en Jos Reneman.
Op dit moment hebben we 59 leden onder wie 9 mannen en 50 vrouwen.
Het oudste lid is 93 jaar oud en het jongste lid 54 jaar.
Helaas zijn ook dit jaar twee leden overleden, (niet aan corona) en hebben er een aantal
moeten stoppen omdat ze ziek werden of voor een zieke moeten zorgen.
Maar we mochten ook negen nieuwe leden verwelkomen, we wensen ze een gezellige tijd
toe bij onze club.
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In 2021 mochten er weer leden op persoonlijke titel exposeren in de Benedictus en
Bernadettekerk. Dat waren Jule Seelig, Fie Huisman, Bets Vriend. Zij mochten zes
schilderstukken daar tentoonstellen.

Impressie van Fie Huisman.
Nadat iedereen was gevaccineerd, dat was zo eind mei, zijn we in de zomervakantie weer
voorzichtig begonnen voor de mensen die in deze tijd (juni juli aug.) wilden komen
schilderen.
Al die tijd hadden we contact gehouden via de mail.

ZOMER OPSTELLING SCHILDEREN
In september opende het seizoen weer voor iedereen, Jules Seelig had te kennis gegeven te
willen stoppen als vrijwilliger, maar Ferry Verburgt heeft zich aangemeld en is een prima
vervanger waar we zeer blij mee zijn.
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We hadden nog een expositie op stapel staan die door de corona niet door kon gaan,
namelijk SMOELEN EN PORTRETTEN. Die zou in april 2020 in Stervoorde gehouden worden.
Dit jaar konden we die gelukkig wel laten doorgaan in de maand november 2021.
We konden zelfs een opening organiseren , door onze voorzitter Ineke van Vliet werd
geopend.
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De expositie in Stervoorde was ingericht door Richard Tofohr, Ferry Verburgt, en Ed Leebeek
onder leiding van Jos Reneman.
De leden hadden weer verschillende werken ingeleverd van hoge kwaliteit in dit thema, wel
liefst 28 stuks waren er te zien.
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De winnaar, gekozen door een anonieme kunstenaar uit Zoetermeer, is geworden Hans
Kemp met zijn schilderij: Mascha van Nieuwkerk celliste. Wij wensen hem veel plezier met
zijn tegoedbon bij een Schilderwinkel.

Piet Zuiderwijk voor het schilderij van zijn vrouw.
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Dit jaar waren we er al vroeg bij om de kerstboom op te tuigen die we van een lid gekregen
hadden. Met lichtjes, helaas niet met ballen, daarom had iedereen een bal gedoneerd om er
in te hangen. Zo leuk, die samenwerking tussen de leden.
Dit jaar was er weer een kerstviering in de planning in de vorm van een speelfilm. Natuurlijk
over een kunstschilder.

De donderdagmiddagclub heeft de jaarlijkse afsluiting nog kunnen houden, maar voor de
dinsdag groepen was het net te laat, die hebben hun kerstwens via de post gekregen met de
belofte als we weer open gaan de film alsnog te draaien met natuurlijk een versnapering
erbij.

We staan te popelen om weer te beginnen in 2022.
Namens het bestuur, Jos Reneman, voorzitter
Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) Jaarverslag 2021

38/59

Creatieve Ochtenden
Ook wij hebben helaas door de corona niet zoveel
Creatieve Ochtenden gehad. In september was
Stervoorde pas weer open.
Het waren er maar 7 met gemiddeld 23
bezoeksters. Er waren ook maar 4 workshops met
gemiddeld 22 bezoeksters.
We hopen dat het in 2022 beter gaat. De
enthousiaste bezoeksters missen vooral de
gezelligheid en de sociale contacten

Bridge maandag
Tot onze spijt moeten wij melden dat de maandagavondbridge na 30 jaar in september 2021
is gestopt.
Het aantal leden was zo terug gelopen dat er geen competitie meer mogelijk was.
Doordat een aantal leden niet meer in de avond wilde bridgen was er sinds 2017 - 2018 al
een terugloop van leden en toen kwam de corona in 2020 en dat is de genade klap
geworden.
Gelukkig zijn een aantal leden naar de vrijdagmiddagbridge gegaan.
Bridge vrijdagmiddag
Ook in 2021 hebben de activiteiten behoorlijk te lijden gehad onder de Corona-maatregelen.
De eerste helft van het jaar waren er geen activiteiten.
Wel is in die periode het registratiesysteem met de Bridgemates aangeschaft en hadden wij
ruim de tijd om ons in de programmatuur te verdiepen.
In de maanden juli en augustus zijn er drie inloopmiddagen georganiseerd, waarvoor grote
belangstelling was. Het maximum van 75 deelnemers werd zelfs gehaald. De bediening van
de bridgemates was voor niemand een probleem.
Dankbaar werd gebruik gemaakt van de grote groene tafelbladen, die toch voor een groter
gevoel van corona- veiligheid zorgen, naast de andere voorzorgsmaatregelen.
In september werd de competitie hervat, met ongeveer 70 leden. Er werd gespeeld in 2
lijnen.
Tevens werd een nieuw bestuur gekozen, dat nu bestaat uit Hugo Kok, Dick Morks en
Nicolette Roest.
Helaas kwamen de activiteiten in november weer stil te liggen.
Zodoende kon de Sinterklaasdrive en de Kerstdrive niet doorgaan.
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In 2022 zijn de activiteiten weer met groot enthousiasme hervat. Lid worden? Neem contact
op met Hugo Kok, 06 44420092. Er is nog steeds plaats in de grote zaal.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om Bridge te spelen via onze digitale Bridgeclub
“Stervoorde Bridge” op de dinsdagavond. Ook hier inlichtingen te verkrijgen bij Hugo Kok
Darten
Het jaar 2021 was helaas een jaar waarin we door corona veel minder hebben kunnen
darten als wij gewend zijn.
Normaliter zijn 1 van de hoogtepunten van ons dart jaar de dart toernooien maar ook deze
konden door corona helaas niet doorgaan.
Gelukkig is het aantal leden, ondanks het slechte jaar, ongeveer gelijk gebleven. Op dit
moment hebben wij 14 leden. We zien het nieuwe jaar positief tegemoet en hopen in 2022
weer nieuwe leden te mogen verwelkomen zodra we weer mogen darten in wijkcentrum
Stervoorde.
Namens het bestuur,
Wim Nijhuis - voorzitter
Engin Olgun – penningmeester
Samenzang groep en Chi-gym groep
De twee werkgroepen van onze vrijwilliger Helmi Verhoeven zijn in 2021 a.h.w. slapend
geweest door de pandemie.
Ondanks de in coma zijnde werkgroepen zit zijzelf allesbehalve stil.
Zodra het kon ( = na de zomervakantie) heeft Helmi, een paar keer dus, maar met nihil
resultaat, met de conventionele promotionele activiteiten de werkgroepen nieuw leven
gepoogd in te blazen; zelfs krantenartikelen leverden door de corona helaas niets op.
In 2022 is er een nieuwe promotiecampagne voor line dance, Chi gym.
Discussiegroep
Toen in de zomer de beperkende maatregelen werden versoepeld, konden we in september
2021 weer opstarten.
Helaas was inmiddels één van onze trouwe leden (al ruim 20 jaar in de groep) ons ontvallen
en startten we op met 9 personen.
We konden het jaar afmaken met 8 bijeenkomsten, waarin we onderwerpen bespraken als:
Het toenemende woning tekort
Klimaat
Vriendschap
Agressie, o.a. onder de jeugd
Uit een boek van Gordon Livingston: wat kunnen ouderen doen om aan jongeren bij te
dragen?
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Uit het boek van een holocaust overlevende: Het leven is 10% gebeurtenis, 90% hoe je er
mee omgaat.
We sloten het jaar af met een feestelijke bijeenkomst.
Vrouwengespreksgroep
In januari 2017 is de Vrouwen Gespreksgroep van start gegaan.
De groep bestaat uit negen leden en tot nu toe heeft niemand het lidmaatschap opgezegd.
In de eerste periode van het jaar waren er enkele incidentele bijeenkomsten met een aantal
van onze leden.
In juli hebben wij met z’n allen afgesproken op het terras van “Bijna Thuis” in Rijswijk, om
even bij te praten.
Wij hebben dit uitje zelf betaald.
Vanaf september zijn er zes bijeenkomsten geweest met een wisselend aantal leden. Wij
besloten in december niet meer bij elkaar te komen omdat de groep te klein was geworden
door ziekte en familieomstandigheden.
De gevolgen van corona waren groot.
Onze groep bestaat uit 60+ en behoort tot de risicogroep.
Wij houden onderling wel contact via de groepsapp, mail en telefoon. Hopelijk zien we
elkaar weer wat vaker in 2022!

Bingo
In 2021 zijn er 9 maandelijkse Boodschappen Bingo bijeenkomsten geweest. Van maart tot
en met november waren deze op de woensdagmiddag. Gemiddeld waren er 23 deelnemers.
Helaas moesten we door de corona van de zondagmiddag naar de woensdagmiddag.
Per bijeenkomst worden er 6 rondes gespeeld en er is een leuke loterij met aantrekkelijke
prijsjes.
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De posters voor de Bingo zien er gezellig en aantrekkelijker uit.
De vrijwilligers zitten vol energie om er elke maand een “feestje” van te maken.
In oktober hebben we in samenwerking met Welzijn Rijswijk een High Tea georganiseerd in
het kader van de Week van de Eenzaamheid.

Kinderkledingbeurs
Door de corona is er in 2021 geen Kinderkledingbeurs geweest.
Computerles op maat
In Stervoorde worden computerlessen gegeven voor beginners en ervaren gebruikers.
Mensen van middelbare leeftijd hebben een andere manier van leren en lesstof opnemen
dan jongere mensen.
De inhoud van de lessen wordt daarom op het niveau en de interesse van de deelnemers
afgestemd.
De kosten per lesuur bedragen € 5,00.
Helaas is er in 2021 door de corona geen computerles gegeven.

Wandelclub
In dit bijzondere jaar is onze wandel frequentie sterk teruggelopen door Corona.
Wederom kon onze traditie de BBQ in de zomer niet doorgaan.
Wel ons afsluit-etentje in november kon doorgaan met een beperkt aantal deelnemers.
Sommige waren toch wat huiverig en durfden niet, heel begrijpelijk.
Onderweg een bakkie doen was er door de horeca-sluiting niet mogelijk.
In 2022 gaan we zeker door, het hele jaar rond, als het weer en regering ons goed gezind is.
En natuurlijk niet vergeten dat ellendige virus.
Er is geen “wachtlijst” meer en dus kan iedereen zich weer aanmelden.
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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. Kosten zijn € 3,00
p.p. per maand.
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 vanaf Stervoorde naar het Startpunt; wie
wil en/of kan fietsen de deelnemers met mij mee. Anderen gaan met het 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 € 1,50. Ik betaal dan de rekening.
Ook het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van enkele wandelvrienden;
meestal door gezondheidsredenen dat deelnemers moeten afhaken of een periode niet mee
kunnen wandelen.
Op 31 december 2021 had ik 25 leden…fantastisch.
Ik hoop dat ook 2022 weer een geweldig wandeljaar wordt met veel mooi weer!
Creaclub vrijdag
Door de corona zijn wij in 2021 niet bij elkaar geweest. We konden in september wel weer
beginnen, maar door omstandigheden (ziekte, overlijden partner) bestond de groep nog
maar uit 2 leden. Dit was te klein om door te gaan. Helaas hebben we besloten om met deze
groep te stoppen.
Tai Chi Moy
Het was weer een coronajaar, met de bijbehorende terugkerende sluiting van de wijkcentra.
In mei hebben we vrijdagsmiddags een uurtje in het Wilhelminapark geoefend met een
beperkte groep, want dat was niet voor iedereen weggelegd. In juni konden we weer in de
wijkcentra terecht zodat iedereen weer zijn of haar eigen les kon volgen, uiteraard met
inachtneming van de geldende coronaregels.
Vol goede moed zijn we in september weer met nieuwe beginnerscursussen begonnen,
zowel op de donderdag in de Muziekbuurt als de vrijdag in Stervoorde.
Deelname aan het strandwalfestival met een proefles op eigen locatie trok veel
belangstelling.
Met steeds verder aangescherpte regels werd de groep deelnemers wel kleiner. Eind
november moesten we vanwege de verder aangescherpte coronaregels stoppen met de
avondlessen in de Muziekbuurt. En half december ook met de middaglessen in Stervoorde.
Veel van onze deelnemers zijn trouw blijven komen als het mocht. Gelukkig konden we met
de nieuwelingen een goede start maken zonder onderbreking tot november. Zij hebben de
basis van Tai Chi in elk geval kunnen leren. Door de nieuwe aanwas zijn we gegroeid tot zo’n
50 deelnemers in december, maar het is dus afwachten wie we in 2021 na de lockdown
weer terugzien
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Muziek ‘The Swinging Oldtimers’

Werkgroep Muziek
Big Band / Dansorkest

Opgericht d.d. 10 januari 2003 onder de
vleugels van 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 bigband/dansorkest repeteert op vrijdagmorgen van 09.30 – 12.00 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: Marjan van Delft, Cees van Delft, Paul Debrichy, Nico
van der Pot en Adriano van der Valk.
Op 8 januari 2021 zouden wij normaal gesproken weer zijn begonnen met repeteren in dit
nieuwe jaar. Helaas zaten wij nog midden in de lockdown vanwege Corona welke voor ons al
eind oktober 2020 was begonnen.
Deze lockdown heeft voor ons best heel lang geduurd.
Eindelijk was daar het verlossende bericht. Op 4 juni 2021 mochten wij weer gaan
repeteren.
Iedereen was hier echt weer aan toe en wij waren heel blij om elkaar weer in goede
gezondheid terug te zien. Helaas hadden wij een gepland optreden in april en één in mei
alweer misgelopen.
Het optreden dat wij in april waren misgelopen bij WZH Nieuw Berkendael in Den Haag kon
verplaatst worden naar donderdagmiddag 22 juli 2021 en gelukkig kon het nu wel doorgaan.
Het moest alleen wel in de buitenlucht plaatsvinden. De weergoden waren ons goed gezind
en wij hebben daar zowel voor onszelf als voor de bewoners een mooie muzikale middag
verzorgd. Je kon merken dat iedereen deze activiteiten had gemist.
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Ons volgende optreden vond plaats op woensdagavond 29 september 2021 bij
woonzorgcentrum Vaartland in Vlaardingen. Wij waren het eerste orkest dit jaar dat daar
een optreden kon verzorgen. De bewoners hebben genoten. Er werd meegezongen en
gedanst.
Wat hadden zij dit gemist.

In oktober hebben wij ook nog een optreden verzorgd en wel op zondagmiddag 24 oktober
2021 bij woonzorgcentrum Weidevogelhof in Pijnacker. Hier weer hetzelfde verhaal.
Enthousiaste bewoners, activiteitenbegeleiders en natuurlijk ook de musici niet te vergeten.
Wat was het heerlijk om voor mensen te mogen spelen die hier zo van hebben genoten.
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Wij waren in de maand oktober alweer begonnen met het repeteren van kerstnummers
want je moet natuurlijk goed beslagen ten ijs komen als je wilt presteren bij de twee kerst
optredens welke gepland stonden in december.
Iedereen had er weer zin in en wij hadden ook weer wat nieuwe kerstnummers waar wij
onze tanden in konden zetten. Helaas gooide Corona weer roet in het eten en werden deze
beide optredens geannuleerd. Gelukkig konden wij wel blijven repeteren maar de lol was er
wel een beetje af. Maar vol goede moed hebben wij de laatste repetities van 2021 alvast
gebruikt voor de voorbereiding voor de optredens in 2022.
Gelukkig hebben wij de laatste repetitie van dit jaar 17 december 2021, net voordat ons
landje weer in zo’n vreselijke lockdown terecht kwam, nog onze jaarlijkse kerstviering
kunnen meemaken. Zo hebben wij dit tweede Coronajaar toch nog op een prettige manier
kunnen afsluiten.

Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) Jaarverslag 2021

46/59

Wij zijn een sterke groep van 16 ouderen. Wij missen, als Nederland op slot gaat, het sociale
aspect van het gezamenlijk musiceren en wij staan klaar om de opgelopen achterstand van
het instuderen van de stukken weer zo snel mogelijk in te halen.
Niemand heeft tot nog toe laten weten er over te twijfelen om zijn lidmaatschap op te
zeggen.
Daarin mogen wij ons gelukkig prijzen.
De optredens in 2021 welke wij, zowel als de ouderen waar je het voor doet, hebben gemist
waren:
11-12-2021: Kerstoptreden bij Stichting Eykenburg te Den Haag, dit optreden mocht in 2020
ook al geen doorgang vinden.
14-12-2021: Optreden bij woonzorgcentrum Onderwatershof te Rijswijk, was in mei 2021 al
geannuleerd en nu dus weer.
Laten wij hopen op een beter 2022.
Marjan van Delft – Kouwer,
“The Swinging Oldtimers”
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Wijkcentrum Muziekbuurt

Algemeen
Het Wijkcentrum Muziekbuurt is gevestigd in de Brede School aan de Admiraal
Helfrichsingel. De ingang voor het Wijkcentrum is Schalmeistraat 15.
Normaal gesproken hadden wij het afgelopen jaar diverse vergaderingen gehad met de
directie van de Brede School en het bestuur van de V.B.S.
Echter door de corona pandemie zijn er diverse vergaderingen niet doorgegaan.
Wel hebben wij nog een vergadering gehad met de Gemeente Rijswijk over het gebruik van
onze ruimtes in de Brede School.
Door het aantrekken van het leerlingen bestand heeft de school zelf de grote ruimte nodig
tussen de gymzaal en de aula waardoor wij gedurende de week klem komen te zitten met
enkele van onze activiteiten, waaronder de dansclub op dinsdagmiddag, de kaartclub op
woensdagavond en de Tai Chi op donderdagavond.
In het verleden hebben wij al met de Gemeente gesproken of er een mogelijkheid was om
onze activiteiten op een andere locatie te laten plaatsvinden. Dit was niet mogelijk.
Onze verbazing was dan ook groot, toen bleek dat in het leeggekomen gebouw van Rijswijk
Wonen door Welzijn Rijswijk in grote mate dezelfde activiteiten werden opgestart als in ons
buurtcentrum het geval is.
De werkgroep Sociaal Cultureel wordt geleid door:
Voorzitter: Theo van Leeuwen
Penningmeester en beheer: Ton Hendriks
De werkgroep Sociaal Cultureel Muziekbuurt vergadert in normale omstandigheden 10 maal
per jaar op de 2e maandag van de maand met de leiding van de verschillende activiteiten.
Door corona hebben wij in 2021 slechts 1x kunnen vergaderen.
Alle onderstaande activiteiten hebben wij vanaf het begin van de corona crisis moeten
stilleggen:
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. 10 uur op zondagmorgen
bezig om alles in gereedheid te brengen en na afloop van de muziekmiddag tot ongeveer 8
uur ’s avonds om de ruimte schoon achter te laten en alles weer op te ruimen.
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Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door muziekgroepen die in het wijkcentrum
oefenen. Deze muziekgroepen bestaan totaal uit 15 personen.
Deze middagen voorzien in een grote behoefte, vooral voor de oudere wijkbewoners vanaf
plm. 50 jaar.
Het blijkt dat deze middagen ervoor zorgen dat veel mensen uit hun isolement gehaald
worden.
Gemiddeld hebben wij op deze middagen ongeveer 60 bezoekers.
Wij horen regelmatig dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben.
Door corona konden er helaas maar twee muziek- en dansinstuiven plaatsvinden.
Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van een ruimte in de
Brede School.
Deze club bestaat op dit moment uit 8 oudere dames die leuke dingen maken.
Het sociale aspect en de gezellige gesprekken zijn bij de hobbyclub van groot belang.
De club wordt geleid door Betty Theunissen.
Op dinsdag middag is er dansles voor ouderen onder leiding van Ruud en Grada van Ettinger.
Een grote groep mensen leert hier de fijne kneepjes van het stijldansen.
De dansclub bestaat op dit moment uit 16 leden.
Op dinsdag avond wordt er door een van de muziekgroepjes van het wijkcentrum geoefend.
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 Frans Batelaan.
Ook hier zijn het sociale aspect en de gezelligheid het belangrijkste.
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.
Deze club bestaat op dit moment uit 34 leden.
Op donderdag middag werd onze ruimte in de Brede School gebruikt door schilderclub “de
Waldhoorn”.
Door de corona pandemie is deze club opgeheven.
Op donderdag avond is er een cursus Tai Chi voor beginners en gevorderden.
Op vrijdag middag is er een Tai Chi cursus voor beginners
Op vrijdag avond wordt er in het wijkcentrum country line dance les gegeven door Josje van
Swieten. Deze cursus heeft momenteel 14 deelnemers.
Zaterdagmorgen oefent Quodlibet concertcither onder leiding van Josje van Swieten.. De
muziekgroep bestaat uit 6 leden.

Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS) Jaarverslag 2021

49/59

Zaterdag middag wordt er in het wijkcentrum geoefend door de muziekgroepjes die op de
zondagmiddagen de muziek verzorgen.
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.
Gemiddeld zijn er op deze avonden 20 deelnemers.
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 Ria Meere en Joke Muller.
Wij hopen dat wij in de loop van 2022, wanneer de pandemie voorbij is, een aantal clubjes
weer op te kunnen starten.

Tai Chi Moy
Het was weer een coronajaar, met de bijbehorende terugkerende sluiting van de wijkcentra.
In mei hebben we vrijdagsmiddags een uurtje in het Wilhelminapark geoefend met een
beperkte groep, want dat was niet voor iedereen weggelegd. In juni konden we weer in de
wijkcentra terecht zodat iedereen weer zijn of haar eigen les kon volgen, uiteraard met
inachtneming van de geldende coronaregels.
Vol goede moed zijn we in september weer met nieuwe beginnerscursussen begonnen,
zowel op de donderdag in de Muziekbuurt als de vrijdag in Stervoorde.
Deelname aan het strandwalfestival met een proefles op eigen locatie trok veel
belangstelling.
Met steeds verder aangescherpte regels werd de groep deelnemers wel kleiner. Eind
november moesten we vanwege de verder aangescherpte coronaregels stoppen met de
avondlessen in de Muziekbuurt. En half december ook met de middaglessen in Stervoorde.
Veel van onze deelnemers zijn trouw blijven komen als het mocht. Gelukkig konden we met
de nieuwelingen een goede start maken zonder onderbreking tot november. Zij hebben de
basis van Tai Chi in elk geval kunnen leren. Door de nieuwe aanwas zijn we gegroeid tot zo’n
50 deelnemers in december, maar het is dus afwachten wie we in 2021 na de lockdown
weer terugzien.

Foto gemaakt door Lauren Marijnisse
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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. Inmiddels bespeelt één van onze leden de bascither,
hetgeen weer een extra dimensie aan het samen spelen geeft.
Onze groep heet ‘Quodlibet’ hetgeen betekent: Voor elk wat wils.
In de schoolvakantie 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.
Josje van Swieten
Magic Boots lijndansen
In 2021 hebben we geschitterd door afwezigheid. Door de uitbraak van Corona hebben we
gemerkt, dat iets meer dan de helft van de lijndansers in de zorg werkte en geen risico op
besmettingen wilden lopen.
Door een nieuwe heup kreeg ik problemen bij het dansen en heb ik deze pandemie als
aanleiding gebruikt om te stoppen met lijndansen. Ik vermoedde bij het begin van Corona al,
dat dit nog wel even zou gaan duren.
We hebben een hele fijne tijd met elkaar doorgebracht en als iemand bereid is de leiding
over te nemen, zullen de lijndansers zeker verder gaan met dansen.
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4. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2023
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.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.

BALANS VERENIGING BUURTRAAD STEENVOORDE PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA
Inventaris
Waarborgsom
Liquide middelen

2020
€
0
205
85.106

2021
€
0
205
86.291

Totaal

85.311

86.496

PASSIVA
Vermogen
Onverdeeld resultaat

2020
€
17.107
4.235

2021
€
17.107
9.596

Egalisatierekening
Bestemmingsreserve Reorganisatie
Kortlopende schulden

25.660
23.934
14.376

25.660
23.934
10.200

85.311

86.496

Het bestuur:
Ineke van Vliet, voorzitter
Joke Eijkelhof, algemeen bestuurslid
Robert Flinterman, algemeen bestuurslid
Mei 2022
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TOELICHTING OP DE BALANS
Inventaris
Aanschafwaarde

Computers
Kantoormachines Stervoorde

Boekwaarde

€

Afschrijving
cumulatief
€

3.993
11.565
15.558

3.993
11.565
15.558

0
0
0

Liquide middelen
Kasgeld
Bank

€

3.506
82.785
86.291

Vermogen
Het vermogen is ten opzichte van vorige jaar gelijk gebleven omdat
het overschot van 2020 terugbetaald is aan de gemeenten Rijswijk

17.107

Egalisatierekening en Bestemmingsreserve Reorganisatie
Deze posten (€ 25.660 + € 23.934) zijn in het verslagjaar onveranderd gebleven.

49.594

Onverdeeld resultaat

9.596

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.
De VBS is statutair de financieel eindverantwoordelijke voor het resultaat. Een resultaat dat
voortvloeit uit de som van alle activiteiten. Het jaar sluiten we af met een voordelig saldo
van € 9.596. De oorzaak ligt volledig bij Covid-19 en behoeft verder geen uitleg.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

BATEN

Realisatie
2020
€

Realisatie
2021
€

Begroot
2021
€

Begroting
2022
€

Subsidies
Extra subsidies
Activiteiten
Omzet bar
Rente
Totaal baten
LASTEN

47.909
250
13.404
3.116
13
64.691

48.489
1.768
8.277
0
0
58.534

47.000
3.000
34.000
19.000
0
103.000

47.000
3.000
34.000
19.000
0
103.000

Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschilen
ALV
Overhead:
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Bezorging wijkkrant
Publiciteit VBS
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Internet
Overige posten

14.057
24.155
3.142
21
5.506

12.273
24.048
0
0
2.360

27.000
26.000
12.000
0
8.500

27.000
26.000
12.000
0
6.000

1.423
2.209
428
0
3.657
454
999
3.977
428

2.181
1.514
283
410
1.691
1.247
965
1.156
811

13.000
4.500
1.100
5.200
3.000
1.700
1.200
2.000
1.000

13.000
4.500
1.100
5.200
3.000
1.000
1.200
2.000
1.000

60.456

48.938

106.200

103.000

4.235

9.596

-3.200

0

Totaal lasten
Resultaat
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58.534

Totaal baten

48.938
9.596

Totaal lasten

RESULTAAT

Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschilen
ALV
Overhead: Afschrijvingen
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Publiciteit VBS
Bezorging wijkkrant
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Automatisering
Overige posten

12.273
24.048
0
0
2.360
0
2.181
1.514
410
283
1.691
1.247
965
1.156
811

48.489
1.768
8.277
0
0

Subsidies
Extra subsidies
Activiteiten
Omzet bar
Rente

LASTEN

€

TOTAAL

BATEN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

4.847

4.847

-21.596

26.443

1.345
234
127
638
597

2.360

21.143

€

VBS
€

1.032

4.142

283
2
242
84
174
31

522
1.514

1.290

5.174

4.206
968

De Strijp

2.071

2.560

115
529
84
166
116

423

946
180

4.631

4.631

1.350

3.479

159
78
68

3.174

4.829

4.829

2.961

5.194

60
82

410

4.642

8.155

8.155

2.460

2.908

15

83

85

2.725

5.368

737

4.631

21.316

4.214

228
24
429
109
52

1.152

2.221

25.530

17.190
800
7.540

Muziekbuurt Steenvoorde Steenvoorde
SC
SC
Noord
Zuid
Muziekbuurt Stervoorde
€
€
€
€
€

BEGROTING 2023

BATEN
Subsidies
Extra subsidies
Sponsors
Club activiteiten
Omzet bar
Mondriaan
Rente

Realisatie
2018
€

Realisatie
2019

Realisatie
2020
€

Realisatie
2021
€

Begroting
2023
€

47.052
5.135

47.648
2.975

47.909
250

48.489
1.768

49.000
1.000

34.171
20.720
2.000
24

40.471
18.235
0
0

13.404
3.116
0
13

8.277
0
0
0

23.000
10.000
0
0

109.101

109.329

64.691

58.534

83.000

27.776
24.580
15.497
1.885
7.343

29.512
26.677
11.821
62
8.573

14.057
24.155
3.142
21
5.506

12.273
24.048
0
0
2.360

16.000
25.000
8.000
0
5.000

3.644
11.882
4.666
1.212
5.163
3.945
1.753
991
1.305
623

1.288
14.326
4.293
949
5.183
1.800
1.674
1.236
2.554
966

0
1.423
2.209
428
0
3.657
454
999
3.977
428

0
2.181
1.514
283
410
1.691
1.247
965
1.156
811

0
8.000
4.500
1.000
5.000
2.500
1.700
1.000
3.000
2.300

Totaal lasten

112.266

110.913

60.456

48.938

83.000

RESULTAAT

-3.165

-1.585

4.235

9.596

0

Totaal baten
LASTEN
Activiteiten
Huren
Kostprijs bar
Betalingsverschilen
ALV
Overhead:
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Drukkosten wijkkrant
Bezorging wijkkrant
Publiciteit VBS
Kantoor
Bestuur
Bank
Telefoon/Internet
Overige posten
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5. Verklaring kascontrolecommissie
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6. VBS werkplan 2023
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.
Bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Een
koepelorganisatie, zoals de VBS, is niet meer de aangewezen organisatiestructuur om hier op een
goede manier invulling aan te geven. Hiervoor zou een nieuwe organisatievorm gevonden moeten
worden. De VBS stelt voor om de werkgroepen los te koppelen en heeft sinds 2016 de wens om een
netwerkorganisatie te worden.
De VBS wil zich profileren als een organisatie voor jong en oud. Extra aandacht zal worden gegeven
aan onze vrijwilligers. Al onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
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 stand houden 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 nietschoolse, 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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