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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde  

Dinsdag 24 april 2012 om 19.30 uur in Stervoorde, Dr. H.J. van 
Mooklaan 1; 2286 BA Rijswijk 
 

 
 
Aanwezige leden: VBS-bestuur: C.J. v. Vliet (voorzitter), H.P. Bloemsaat (penningmeester), L.C. Vonk 
(secretaris), T. Bekink (lid), J.A. Vleghert (lid & BOSZ) en C.R. Borghart (kandidaat-lid), J. Eijkelhof (secr. 
ondersteuning & ontmoetingsochtend); BO Steenvoorde Zuid: K. Schelfhorst en A. Twilt; BO De Strijp: R. vd. 
Stap en J.G. Schot; BO Steenvoorde Noord: F. Kalse; Darten: W. Nijhuis; Schilderclub Stervoorde: S. 
Kromhout vd. Meer en J. Noorlander, SC Muziekbuurt: A. vd. Smeede, W. Groeneveld, W. Smeuler, J. v. 
Swieten, T. v. Verseveld, R. Verburg, B. Theunissen, R. Keislair, C. Kosterman en A. Bloemsaat; Muziek 
(SwOt): C. v. Delft en L. Magdelijns; Ontmoetingsochtend: L. v. Leyde, D. Noorlander en N. Breedijk; Bingo: 
W. Fortuin en N. Timan; Oproepvrijwilliger: C. v. Wieringen en A. Bekink; Bridge: Y. Sloet tot Everlo 
Afwezige leden, met kennisgeving: VBS-bestuur: R. Doop; BO Steenvoorde Zuid: S. Hoogenboom, BO 
Muziekbuurt: B. Disser, Th. Warnink en A. Timmerman; BO Steenvoorde Noord: R. Fitz en R. Haak; SC 
Muziekbuurt: T. Hendriks; Klaverjassen: N. Bloemen en H. vd. Wal; Vrouwendiscussiegroep: J. vd. Vlis 
Leden vertegenwoordigd bij machtiging: Darten: E. Olgun en P.C. Stam; Muziek (SwOt): A.P. Dillon en M. v. 
Delft-Kouwer; Schilderclub Stervoorde: T. v. Vliet, A. Beukers, L. vd. Kroft en J. Mulder; 
Ontmoetingsochtend: J.M. Molenaar, J vd. Burg-de Vrind, H. Uding-vd. Schaft, M.J. Schrik-Vrolijk, J.M. v. 
Luijk-v. Adrichem (+ Bridge) en J. Mählmann; Klaverjassen: H. vd. Wal. 

 
1. Opening en mededelingen. 

a. De voorzitter, Ineke van Vliet, heet de aanwezigen van harte welkom en spreekt 
haar genoegen uit over de enorme opkomst (volgend jaar een ruimere zaal). Er zijn 
35 leden aanwezig, 16 leden hebben zich bij machtiging laten vertegenwoordigen 
en 11 leden hebben zich voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) afgemeld. 

b. De voorzitter geeft aan dat een belangrijk doel van deze ALV is om de jaarstukken 
vast te stellen, zodat deze aan onze subsidieverstrekker, de Gemeente Rijswijk, 
verantwoording kan worden afgelegd. 

c. De voorzitter bedankt iedereen, die in het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor de 
VBS en allen, die hun bijdrage hebben geleverd aan de jaarstukken. 

d. Agenda: Voeg toe onder 7.c. Dhr. Rob Borghart stelt zich verkiesbaar als 
bestuurslid van de VBS. 
 

2. Verslag van de vergaderingen, gehouden op 12 april en 21 april 2011. 
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dank aan de notulist, Jan 
Vleghert. 
 

3. Vaststellen ‘Jaarverslag 2011’. 
a. Jaarverslag algemeen. 

i. Blz. 13/32: Voeg toe E. Olgun als bestuurslid Darten. 
ii. Blz. 20/32: Wijzig Josje Visser in Josje van Swieten (tweemaal). 

b. Financieel jaarverslag. 
Blz. 29/32: I.v.m. een telfout is een gecorrigeerd exemplaar gedrukt (uitgereikt 
tijdens ALV en als bijlage bij dit verslag). 
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c. Verslag kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken van de penningmeester, 
Herman Bloemsaat, ontvangen en deze in orde bevonden. 
 
De ALV verleent het VBS-bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 

4. Vaststellen begroting 2013. 
De penningmeester geeft aan, dat de ‘post onvoorzien’ in de begroting van 2014 niet 
meer zal voorkomen (wordt evenredig verdeeld over de begrotingen van de diverse 
werkgroepen). 
 

5. Werkplan 2013. 
De vergadering heeft geen opmerkingen m.b.t. het Werkplan 2013. 
 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie. 
Nel Bloemen en Frans Kalse, thans leden van de kascontrolecommissie, worden 
herkozen; Wim Nijhuis wordt als reserve lid aangesteld. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
a. Aftredend mevr. Rita Doop, mevr. Tonny Bekink en dhr. Jan Vleghert, 

bestuursleden. 
i. Rita Doop heeft in december 2011 haar bestuursfunctie om gezondheidsredenen 

neergelegd. Het bestuur heeft op passende wijze afscheid van haar genomen. 
ii. De voorzitter spreekt haar spijt uit over het vertrek van Tonny en Jan; het bestuur 

zal hen bijzonder missen.  
Tonny had al eerder deel uitgemaakt van het bestuur en toen de nood hoog was 
en de VBS een beroep op haar deed, was zij direct bereid om in een bijzonder 
roerige periode voor de tweede maal in het bestuur zitting te nemen. Zij heeft 
zich tot het uiterste ingezet voor de VBS, vaak ten koste van zichzelf. 
Ook Jan toonde dezelfde moed als Tonny om in slechte tijden onbaatzuchtig 
klaar te staan voor de VBS en heeft keihard gewerkt om de VBS weer ‘op de rail’ 
te krijgen. 
Ook t.a.v. de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ), die een zieltogend 
bestaan leidde, is Jan een van de mensen geweest, die de BOSZ nieuw leven in 
hebben geblazen. Beiden zullen de VBS echter niet gaan verlaten.  
Tonny is voorzitter van de nieuwe VBS-werkgroep ‘Zondagmiddag dansen’, 
waarbij Jan haar zal helpen op PR-gebied. Jan zal de BOSZ nog terzijde blijven 
staan met raad en daad en als notulist van de vergaderingen. 
Tonny bedankt het bestuur voor de fijne tijd, die we samen hebben gehad en 
geeft aan dat ze graag had willen blijven, maar dat ze haar energie nodig heeft 
voor andere zaken in haar leven. Verder roept zij de leden op het bestuur met 
raad en vooral daad te ondersteunen. Jan sluit zich hier nadrukkelijk bij aan. 
Ineke bedankt Tonny en Jan nogmaals en geeft beiden een fraai boeket 
bloemen. 

b. Aftredend en herkiesbaar mevr. C.J. van Vliet, voorzitter. 
Nadat Bert het rooster van aftreden van het bestuur heeft toegelicht, roept hij de 
vergadering haar stem te laten horen over de herverkiezing van Ineke. 
Ineke wordt unaniem en onder applaus herkozen. 

c. Rob Borghart, kandidaat-bestuurslid, stelt zich kort voor. 
Rob wordt unaniem gekozen als bestuurslid. 
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8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met de 
werkgroepen. 
Ineke licht de wijzigingen van het reglement kort toe (werkgroep ‘Dansen 
zondagmiddag’ toegevoegd en onder 3.13 t/m 3.16 ‘Taak’ gewijzigd in ‘Doel). 
Het reglement wordt vastgesteld. 
 

9. Rondvraag. 
a. Wim Nijhuis complimenteert de huidige bestuursleden en geeft aan beschikbaar te 

zijn voor een projectmatige ondersteuning van VBS-activiteiten (bijv. de viering van 
het 40-.jarige bestaan van de VBS). 

b. Desgevraagd door Ineke geven de aanwezige leden van SC Muziekbuurt aan de 
vergadering informatief en gezellig te hebben ervaren. 

c. Yvonne Sloet tot Everlo vraagt of de financiële bijdrage van de leden zal gaan 
wijzigen.  
Ineke vertelt, dat de nota accommodatiebeleid van de gemeente v.w.b. 
gebouwenbeheer en harmonisatie van huren nog niet is geëffectueerd. Dit zal 
mogelijk pas in 2014 plaatsvinden. De financiële bijdrage zal vooralsnog dus op het 
huidige niveau blijven. 
 

10. Sluiting. 
Ineke sluit om 20:25 de vergadering en nodigt de leden uit om met het bestuur een 
drankje te nemen aan de bar van Stervoorde. 
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BIJLAGE BIJ VERSLAG ALV VBS DD. 24/04/2012 
 
 
 
Blz. 29/32 Jaarverslag 2011, gecorrigeerd. 
 
Toelichting bij het financieel overzicht 2011 
 
Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 4.708,79; onderverdeeld in 
een negatief resultaat van € 9.460,30 voor de wijken van Steenvoorde en een positief 
resultaat van € 4.751.51 voor de Muziekbuurt. 
 
Evenals voorgaande jaren is er voor gekozen om het exploitatie overzicht te splitsen voor 
Steenvoorde en Muziekbuurt. 
Om technische redenen is de balans samengevoegd, omdat sommige activa ook 
toebehoren aan en gebruikt kunnen worden door zo wel Steenvoorde als de Muziekbuurt. 
 
Het stimuleringsfonds werd verhoogd met 5% van de contributies, hierop werd in 
mindering gebracht het negatieve saldo van de extra activiteiten. De bedragen waren resp. 
€ 1.200,52 en € 2.522,82. 
 
Van de post voorzieningen zijn de kosten van de gehouden enquête reeds in mindering 
gebracht. 
De totale kosten bedroegen € 6.689,38 en worden in 2012 betaald. 
 
De bestuurskosten zijn in dit boekjaar hoger door de kosten van de statutenwijzing bij 
notariskantoor Voskamp. 
 
Bij de Muziekbuurt werden de opbrengsten en de kosten van de bar apart vermeld om zo 
een beter inzicht te verschaffen. 
 
Uit de gevoerde administratie blijkt dat er diverse verschillende inzichten zijn, waar welke 
kosten in het verleden geboekt zijn.  
In het volgende boekjaar zal worden getracht om volgens een decimaal stelsel te werken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van kosten plaatsen. 
 


