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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde  
Donderdag 24 april 2014 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), S. Nelissen (lid), L. Altorf (lid), J. Eijkelhof (secr. ondersteuning & ontmoetingsochtend); BO De 
Strijp: J.G. Schot; BO Steenvoorde Noord: F. Kalse; BO Steenvoorde Zuid: H. Weidema en P. Oostveen; 
Klaverjassen: N. Bloemen en H. v.d. Wal; Darts: W. Nijhuis en C. Hollander; Bingo: W. Fortuin en N. Timan; 
Creatieve ontmoetingsochtenden: N. Breedijk, L. v.d. Leijde en A. v. Luijk; Schilderclub: S. Kromhout v.d. Meer,  
J. Reneman en J. Noorlander; The Swinging Oldtimers: M. v. Delft; SC Muziekbuurt: Th. v. Leeuwen en A. 
Dreesens. 
Afwezige leden, met kennisgeving: F. Ninaber (VBS-bestuur); L. Magdelijns (SwOT), M. Peters en R. Fitz (BO 
Steenvoorde Noord); Hennie Disser (O&O en vrouwen discussiegroep); Josje van Swieten (Computerles MB & 
Magic Boots); T. Bekink (dansen zo.mi.); R. Schwärtz (TiCi-band); T. Hendriks en W. Groeneveld (SCMB); E. 
Lo Conte (Computergebruik op maat); J. Leidelmeyer (Go for It); Y. Sloet tot Everlo, E. v.d. Meer en C. 
Lieshout (Bridge); S. Hoogenboom (BO Steenvoorde Zuid). 
Leden vertegenwoordigd bij machtiging: M. Peters en R. Fitz (BO Steenvoorde Noord). 

 
1. Opening en mededelingen. 

a. 19:35: Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

b. Er zijn 24 leden aanwezig, 16 leden hebben zich voor de vergadering afgemeld en 2 
leden zijn bij machtiging vertegenwoordigd. 
 

2. Verslag van de vergadering, gehouden op 18 april 2013. 
In de aanhef van het verslag dient het correcte jaartal 2013 te zijn. Verder wordt het 
verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen Jaarverslag 2013. 
a. Jaarverslag algemeen: Voorzitter neemt het verslag door en licht e.e.a. kort toe. Het 

algemene deel wordt ongewijzigd vastgesteld. 
b. Financieel jaarverslag: 

i. (N.a.v. vraag J. Schot, blz. 37/48): Het negatieve saldo (-€14333.81) wordt 
verrekend met de reserves. Dit zal na goedkeuring van de gemeente van de 
jaarstukken zichtbaar worden in het financiële overzicht. 

ii. (N.a.v. vraag F. Kalse, blz. 41/48): Onder bezorgkosten vallen, naast de kosten 
voor het verspreiden van de wijkkrant ook de kosten van de bezorging van het 
activiteitenboekje van de VBS (verhoudingsgewijs verdeeld over de vier wijken in 
het zorggebied van de VBS). 

iii. Het financiële jaarverslag, met inachtneming van het erratum (blz. 43/48) wordt 
goedgekeurd en vastgesteld. 

c. Verslag kascontrolecommissie. Op advies van de kascontrolecommissie verleent de 
vergadering het bestuur, i.c. de penningmeester, decharge voor het gevoerde 
financiële beleid. 
 

4. Vaststellen begroting 2015. 
De begroting 2015 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
 

5. Werkplan 2015. 
Het werkplan 2015 is, op basis van het werkplan 2014, geactualiseerd qua inhoud en 
woordkeuze. 
 

6. Benoeming leden kascommissie. 
a. De kascontrolecommissie wordt bedankt voor bewezen diensten. 
b. F. Kalse treedt af als lid en is niet herkiesbaar. 
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c. W. Nijhuis blijft aan als lid. 
d. P. Oostveen wordt gekozen als nieuw lid. 
e. N. Bloemen blijft aan als reserve-lid. 

 
7. Bestuursverkiezing. 

a. Aftredend: de heer L.C. Vonk, secretaris.  
De voorzitter bedankt dhr. Vonk voor zijn inspanningen als secretaris van de VBS. 

b. Aftredend en herkiesbaar: de heer H.P. Bloemsaat, penningmeester. Dhr. 
Bloemsaat wordt unaniem herkozen voor de volgende drie jaren. 

c. Verkiesbaar: de heer F. Ninaber, secretaris. Na een korte toelichting over zijn 
afwezigheid wordt dhr. Ninaber unaniem gekozen voor de komende drie jaren 

d. Verkiesbaar: mevr. L. Altorf, bestuurslid PR/activiteiten. Mw. Altorf wordt unaniem 
gekozen voor de volgende drie jaren. 
 

8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het met de 
werkgroepen. Voorzitter licht de wijzigingen kort toe: De werkgroep ‘Computergebruik op 
maat’ (door Elio Lo Conte) is toegevoegd; de werkgroep ‘Leesclub’ (Kees Hoogzaad) is 
verwijderd. 
 

9. W.v.t.t.k. 
a. N.a.v. 8. Wordt de mogelijkheid nogmaals aangegeven om je op te geven voor de 

werkgroep ‘Computergebruik op maat’ (volgende cursus start na de zomer ’14) en 
wordt de ‘diploma-uitreiking’ na afronding van de eerste cursusgroep gememoreerd. 
 

10. Rondvraag. 
a. Nel Bloemen vraagt of er is nagedacht heeft over een cadeau voor de VBS i.v.m. het 

40-jarig jubileum. Het bestuur zal zich hierover beraden. 
b. Angel Dreesens vindt het spijtig dat er binnen de VBS geen activiteiten voor 

jongeren zijn. Theo van leeuwen gaat met Angel kijken of er jongerenactiviteiten 
kunnen worden opgenomen in het pakket van SC Muziekbuurt. 

c. Jacob Schot wijst op een aantal gepasseerde en toekomstige activiteiten in De 
Strijp: 29/03 NL Schoon; 25 & 26/04 Koningsdag; 28/05 & 05/06 Hondenpoepactie 
(Park Endezant); 04/06 Burgemeester in De Strijp; 11/06 Buitenspeeldag (Park 
Endezant); 16/06 Bewonersbijeenkomst (ABA). 
 

11. Sluiting. 21:10. 
 


