
 

 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde 
Donderdag, 23 april 2015, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde, 
Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk 
 

 
Aanwezig: VBS-bestuur: mw. C.J. van Vliet (voorzitter), mw. D.L.M. Signore-Brouwer (secretaris), mw. M. 

Marzoek (penningmeester), mw. T. Bekink en de heer A. Bekink (dans-ontmoetingsmiddagen), mw. N. Breedijk 

en mw. C. Lieshout (Bridge), dhr. H. van der Wal en mw. N. Bloemen (klaverjassen), mw. A. Luijk en mw. J. 

Eijkelhof (Creatieve ontmoetingsochtenden), dhr. C. van Delft (muziek,SwOT), mw. L. Guldemond,  

mw. E. Gideonse en mw. M.R.Flinterman (discussiegroep) dhr. P. Oostveen, mw. C. de Graaf (wandelclub), dhr. 

J. Moeleker (vz.BSN), dhr. R. Fitz (secr. BSN), dhr. R. Duijns (computerles SCMB) mw. B. en dhr. J. 

Theunissen (div clubs SCMB), mw. S. Hoogenboom (vz. BOSZ), dhr. R. Schipper, dhr. W.Nijhuis (darts), mw. 

J. van Swieten (magic Boots, citherles SCMB), mw. A. Colpa, Mw. S. Kromhout van der Meer en mw. J. 

Reneman (Schilderclub stervoorde), dhr. J. Schot (vz BODS), mw. N. Timan en mw. W. Fortuin (bingo), dhr. 

C.R. Borghart,dhr. T.R van Leeuwen (vz SCMB), dhr. D. Duijn, dhr. J. Leidelmeyer (Go for it), mw. C 

Jungschlager.  

 

Afwezige leden met kennisgeving: 

VBS-bestuur: Dhr. H. Bloemsaat (penningmeester), mw. S.Nelissen (lid), mw. L Altorf (lid), dhr. F. Ninaber 

(secretaris), mw .H. Verhoeven (zangclub), mw. J. van der Harst( creatieve o.o.),mw. P Mosterd 

(Kinderkledingbeurs), Mw. T. Alexander (BOSZ), dhr. G. Koers, Dhr. T. Hendriks (SCMB), dhr, E. 

Zuijderveldt, mw. Y. Sloet tot Everlo (Bridge), mw. J. Lorsheijd, mw. R. van der Vliet, Dhr. J. Vleghert (BOSZ), 

dhr. R. Schwartz. 

Leden vertegenwoordigd bij machtiging: dhr.D.Rutten (BODS) en mw. C. van Wieringen 

 

1. Opening en mededelingen 

19.30 uur : Voordat de voorzitter start met de vergadering meldt zij de afwezigheid van de 

leden mw. S. Nelissen en mw. L. Altorf .Zij hebben in de laatste bestuursvergadering bij de 

bespreking van het agendapunt “werkwijze binnen het bestuur” besloten uit het bestuur te 

treden. De ALV-leden hebben derhalve van te voren een nieuwe herziene ALV-oproep 

ontvangen waarin punt 7 “bestuursverkiezing” hierop is aangevuld. Het bestuur zal spoedig  2 

nieuwe bestuursleden werven. Voorlopig worden de activiteiten en communicatie door de 

secretaris en Joke Eijkelhof VBS secretariaat overgenomen. Tevens meldt de voorzitter de 

afwezigheid van de penningmeester, dhr. H. Bloemsaat die door gezondheidsredenen niet bij 

de vergadering aanwezig kan zijn. Zij verwijst naar mw. Mervat Marzouk (aspirant 

penningmeester), die in de zaal heeft plaatsgenomen.  

Na dit gezegd hebbende opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Zij is blij verheugd op zo’n groot aantal aanwezigen. 16 leden hebben zich afgemeld. 

 

2. Verslag van de ALV-vergadering d.d. 24 april 2014 

Het verslag wordt doorgenomen en onder dankzegging van de secretaris vastgesteld. 

 

3. Vaststellen Jaarverslag 2014 

De voorzitter neemt het jaarverslag door. Het algemene deel wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De secretaris (a.i.) bedankt alle aanwezigen voor hun geweldige bijdragen. Op deze wijze is 

het jaarverslag een prachtige geworden. De secretaris wordt  bedankt voor haar enorme inzet 

om dit jaarverslag te maken.  

Financieel jaarverslag 2014: 

De voorzitter geeft aan dat de VBS Stervoorde dit jaar een groot negatief saldo heeft van ruim 

€ 13.000,--. Het bestuur wil dit op een positieve wijze zo spoedig mogelijk bijstellen. De 

voorzitter geeft aan dat al sinds 2011 gewacht wordt op de huurharmonisatie van de gemeente. 

Aangezien de betreffende ambtenaar bij de gemeente recent heeft gemeld, dat deze nog lang 



op zich zal laten wachten zal de VBS ook nog lang een groot bedrag van haar subsidie kwijt 

zijn aan Welzijn Rijswijk voor de huur van de zalen (zo’n 20.000,-- per jaar). 

Dhr. Schot merkt op dat iedereen moet bezien waar men kan bezuinigen. Dat standpunt wordt 

door iedereen gedragen. SCMB zal geen problemen zal ondervinden en binnen het budget zal 

blijven. 

 

Er wordt nog een suggestie gedaan door de heer van Leeuwen (SCMB) om met Welzijn 

Rijswijk te bezien of de huur niet lager kan worden. De voorzitter ziet hierin niet veel heil. 

Een gesprek zal worden aangevraagd met de wethouder. 

De voorzitter zal de gemeente vragen het negatieve saldo ten laste te mogen brengen van de 

reserves van de VBS. 

Verhoging contributie sociaal cultureel Stervoorde 

Vervolgens stelt de voorzitter voor de contributie te verhogen van €5,95 naar €7,00 voor de 

maandcontributie, en de open activiteiten (per keer) van €1,50 naar €1,75 te verhogen. De 

entree van de dans-ontmoetingsmiddag is reeds besproken en zal van €7,--  naar €10,00 gaan. 

Afgewacht wordt of er genoeg mensen nog van deze prachtige activiteit gebruik blijven 

maken. 

Het voorstel tot verhoging van de contributie is reeds in de gecombineerde vergadering van 19 

maart aan de orde gesteld. De voorzitter vraagt de clubs of zij dit intern hebben besproken en 

of de vergadering akkoord gaat met deze verhoging. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 

datum van verhoging wordt gesteld op 1 september a.s.  

Er worden spontaan door diverse clubs al mogelijkheden tot bezuinigingen vanuit de clubs 

aangedragen. De voorzitter vindt dit een prachtig punt om snel hierover verder te discussiëren 

om tot resultaten te komen. 

 

De voorzitter stelt voor te kiezen voor de kerstbijeenkomst of een cadeaubon voor alle 

vrijwilligers. Deze keuze is reeds in de gecombineerde vergadering doorgegeven. Hierover 

wordt gestemd. Het wordt een cadeaubon. 

Dhr. Schot geeft aan dat het zinnig is van tevoren afspraken te maken wie een cadeaubon geeft 

omdat de BO’s ook cadeaubonnen verstrekken. Die afspraak zal worden gemaakt. 

De leden vinden het jammer dat er geen kerstbijeenkomst kan worden georganiseerd. De heer 

van Delft geeft aan dat de SwOT 11 december a.s.  een dansavond verzorgen. Met het bestuur 

zullen nog nadere afspraken gemaakt worden of deze ingericht kan worden als een soort van 

kerst-dansavond. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

De heer Oostveen meldt dat het een keurig financieel verslag is geworden. De Kascommissie 

heeft deze goedgekeurd met de complimenten aan de penningmeester. 

 

4. Vaststellen begroting 2016 

De begroting 2016 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

De voorzitter dankt de penningmeester voor deze stukken en verleent de penningmeester 

hiermee décharge. 

 

5. Werkplan 2016 
De voorzitter geeft aan dat samenwerking erg belangrijk wordt geworden door de gemeente.  

Door de BSN is een wijziging aangedragen die ook is opgenomen, zo wordt er voortaan 

gesproken over “woon- en leefomgeving”. De vergadering gaat akkoord met het werkplan 

2016. 

 

6. Benoeming leden kascommissie 

De kascontrolecommissie wordt bedankt voor hun inzet. De heer Wim Nijhuis treedt af en is 

niet herkiesbaar. De heer P. Oostveen en mw. T. Bekink zullen voor volgend jaar de honneurs 

waarnemen. De heer W. Nijhuis wordt  als reservelid benoemd. 

 



7. Bestuursverkiezing 

Aftredend: de heer F.F. Ninaber, secretaris. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. 

Aftredend: de heer H. Bloemsaat, penningmeester. De voorzitter bedankt hem voor zijn 

enorme inzet als penningmeester van de VBS, maar ook zijn inzet bij diverse BO’s en SCMB. 

Aftredend: mw. S. Nelissen. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet. 

Aftredend: mw. L. Altorf. De voorzitter bedankt ook haar voor haar inzet. 

Aftredend en herkiesbaar: mw. C.J. van Vliet. Mw. Van Vliet wordt unaniem gekozen voor de 

komende drie jaren.  

Verkiesbaar: mw. D.L.M. Signore-Brouwer, secretaris. Zij wordt unaniem gekozen voor de 

komende drie jaren. 

Verkiesbaar: mw. M.Marzouk, penningmeester. Ook zij wordt unaniem gekozen voor de 

komende drie jaren. 

 

8. Gewijzigd Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met de 

werkgroepen 

De voorzitter geeft aan bij welke artikelen het Reglement is aangevuld (3.14 t/m 3.19) De 

vergadering gaat met het gewijzigd Reglement akkoord. 

 

9. W.v.t.t.k. 

Er zijn geen punten. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

De heren Schot en Nijhuis hebben vragen over financiële zaken  Deze worden na de 

vergadering door de penningmeester beantwoord. 

 

Mw. Reneman vraagt of het activiteitenboekje doorgaat. De secretaris heeft deze activiteit 

overgenomen. Het boekje gaat door. 

Er zal meer aan publiciteit via de website VBS /Facebook en de kranten en Omroep Rijswijk 

in de nabije toekomst worden gedaan. Voor berichten kan iedereen bij de secretaris terecht. 

 

De heer Duijns meldt dat hij weinig computerkandidaten heeft. Hij krijgt suggesties voor 

werving van kandidaten. 

De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


