
 

Verslag van de algemene ledenvergadering VBS 
Dinsdag, 13 oktober 2015, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

 
Aanwezig: mw. C.J. van Vliet (voorzitter),  dhr. R. van Dorst, mw. P. Mosterd (Kledingbeurs), mw. T. 
Bekink en dhr. A. Bekink, mw. C. van Wieringen, mw. E. Galema (Zondagmiddagdansen Stervoorde), 
mw. T. Alexander,  dhr. O. Boks, mw. C. Jungschläger (BOSZ), mw. J. Reneman (Schilderclub 
Stervoorde), dhr. Th. Van Leeuwen, dhr. R. Schipper (bestuur SCMB), mw. J. Eijkelhof (Secretariaat + 
Creatieve Ochtenden Stervoorde), dhr. E. lo Conte (Computercursus Stervoorde), dhr. R. Fitz, dhr. J. 
Moeleker (BSN), dhr. J. Schot (BODS), mw. E. v.d. Meer (Bridge Stervoorde), dhr. H. Bloemsaat en 
mw. A. Bloemsaat (Dansclub Muziekbuurt), mw. N. Bloemen (Klaverjasclub Stervoorde), dhr. J. 
Leidelmeyer (Country ‘Go for it’ Stervoorde), mw. J. van Swieten (Country ‘Magic Boots’en Cither 
Muziekbuurt), dhr. W. Nijhuis (Darten Stervoorde), mw. B. Theunissen (Hobbyclub, Kaarten, Bingo 
Muziekbuurt) 
 
Afwezige leden met kennisgeving:  mw. M. Peters (BSN), dhr. C. van Delft en mw. M. van Delft, dhr. 
G. Koers (Swinging Oldtimers), mw. S. Derkse, dhr. P. Oostveen (BOSZ) 

 

1. Opening 
Voorzitter Ineke opent de vergadering om 19:35 uur en spreekt de hoop uit niet lang alleen 
achter de tafel te zitten. Het is belangrijk om een penningmeester te hebben die ingeschreven 
staat in de Kamer van Koophandel. Ineke bedankt iedereen voor hun komst. 
 
Er zijn 6 berichten van verhindering, 1 extra bericht van Sabine Bentvelzen (wijkagent) dat zij 
verhinderd is. 

 

2. Bestuursverkiezing 
Een paar weken geleden was de gecombineerde vergadering met de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen, vandaag vergaderen we met alle leden van de VBS. John Moeleker zou dingen 
uitzoeken voor deze vergadering, en tijdens de vergadering melden wat er is gebeurd de 
afgelopen weken. 
Ineke geeft het woord aan John : 
Deborah, als kandidaat voor het voorzitterschap, heeft per mail laten weten dat zij zich definitief 
terugtrekt uit het bestuur van de VBS. 
De rol van de huidige voorzitter is niet vacant, van de termijn van 3 jaar is er slechts een ½ jaar 
voorbij. Ineke treedt als voorzitter niet af. 

 
Agendapunt a en b. Aftreden Mervat als penningmeester, aftreden Deborah als secretaris, beide 
dames zijn niet aanwezig. De ALV bevestigt dat zij zijn afgetreden. 
Agendapunt c. Presenteren van nieuwe bestuursleden : 
Robert van Dorst stelt zich voor, heeft ervaring als financieel controller en heeft gereageerd op 
de vacature eerste penningmeester. Robert meldt dat de resultaten van de VBS van de afgelopen 
jaren niet goed zijn, en stelt de vraag: waar staat de VBS momenteel. De ALV gaat akkoord met 
de benoeming van de nieuwe penningmeester. 
John Moeleker geeft het dringende advies eerst een boekencontrole te doen alvorens de 
penningmeester officieel aan de slag gaat. Beter is het om te beginnen met een schone lei om te 
voorkomen dat je de beschuldiging krijgt dat er bepaalde zaken niet kloppen. 
 



Voorts merkt John op dat de accountant nog geen opdracht heeft gekregen met de 
boekencontrole te kunnen starten. 
 
John vindt dat Robert de benoeming pas moet aanvaarden nadat de accountant zijn onderzoek 
heeft afgerond. Aldus wordt besloten. 

 
Herman Bloemsaat merkt op dat de opdracht aan de accountant door 2 bestuursleden gegeven 
moet worden, en dat er dus een probleem is aangezien Ineke nog als enige bestuurslid is. 
Robert merkt op dat volgens artikel 18 lid 5 de ALV de opdracht kan geven, er is een ALV nodig 
omdat er slechts één bestuurslid is. 
Robert meldt dat de boekencontrole gaat plaatsvinden door een externe accountant, er zijn al 
gesprekken geweest, er is gesproken over de kosten en wat er gedaan moet worden. De boeken 
van 2013, 2014 en 2015 tot heden worden doorgenomen. 
Door een boekencontrole kan het nieuwe bestuur gevrijwaard worden van eventuele 
onregelmatigheden. De kosten van de accountant zullen +/- € 1000 bedragen, Robert vraagt de 
ALV voor toestemming. De ALV gaat hiermee unaniem akkoord. 
De ALV gaat ook unaniem akkoord met de benoeming van Robert als nieuwe penningmeester. 

 
Agendapunt d. Onno Boks stelt zich voor als nieuw algemeen bestuurslid. Onno is reeds 
betrokken bij de VBS als penningmeester en (waarnemend) voorzitter van de BOSZ, en gaat een 
ondersteunende rol spelen bij Robert en Ineke omdat hij door de overdracht van de financiën bij 
de BOSZ op de hoogte is van de procedures binnen de VBS. Op termijn zal bekeken worden in 
hoeverre Onno ingezet wordt met werkzaamheden gezien zijn rol in het dagelijkse leven, het 
runnen van een eigen automatiseringsbedrijf. 

 
Ineke merkt dat op er meer mensen moeten meewerken aan de VBS, er moet een secretaris 
komen. Ineke vraagt aan de ALV of er mensen zijn die zich willen inzetten voor de VBS als groep 
of vrijwilliger. Na afloop van de ALV worden er groepjes gevormd om dit te bespreken. 

 
De 9 ingezonden machtigingen hoefden niet te worden gebruikt. 
Joke knapt weer langzaam op en zij begint weer met terugkomen, maar heeft ondersteuning 
nodig. 

 
Ineke vraagt naar de vakantieplanning van de werkgroepen in Stervoorde Er zijn een aantal 
werkgroepen die de planning gestuurd hebben, van 7 werkgroepen heeft ze nog niets 
ontvangen. Het verzoek is om de planning te sturen aan Ineke of Joke. 

 

3. Rondvraag en sluiting 
 

Jacob merkt op dat de opkomst laag is, dit zegt iets over de betrokkenheid van de leden.  
Jacob wil graag een eigen rekening hebben en merkt op dat dit de VBS geen geld kost en voor 
rekening is van zijn BO. Ineke merkt op dat hier nu wel ruimte voor is en verwijst hem naar de 
nieuwe penningmeester. 
Herman dankt de VBS voor zijn afscheidscadeau voor zijn penningmeesterschap binnen de VBS. 
Petra merkt op dat er werkgroepjes gemaakt moeten worden. 
Ineke vindt het een kans dat er vanavond veel mensen van de VBS aanwezig zijn. Na de 
koffiepauze moet er bekeken worden of de mensen willen aanschuiven bij praatgroepjes. Binnen 
de VBS moet er gekeken worden of mensen willen helpen of ondersteunen. 
 
Voorgesteld wordt de volgende groepjes te maken : 

 



Groep 1 :secretaris/ secretariaat – zaken op te pakken: jaarverslag 2015, 1 a 2 mensen zetten de 
content in 1 document ten behoeve van de gecombineerde vergadering, ledenvergadering en de 
gemeente. 
Groep 2 : Financiën – Robert wil kennis maken met overige penningmeesters en financiële 
mensen. 
Groep 3 : Komende kerst – Hoe de meet & greet avonden zonder extra geld iets leuks van te 
maken. Er komt geen kerstfeest in verband met bezuinigingen. 
Groep 4 : Workshops, helpen met kerststukjes en losse activiteiten. Er moet meegedacht en 
uiteindelijk meegedaan worden. 

 
Tonny merkt op dat als niemand meedenkt of meewerkt de VBS weinig bestaansrecht heeft. 
Ineke merkt op dat er dik 500 mensen zijn waar de VBS met veel plezier dingen voor organiseert. 
Mensen met helpende handjes zijn veel moeilijker te vinden, mensen doen wel mee met de 
activiteiten maar willen er weinig voor doen zoals het organiseren ervan. 

 
Om 20:15 uur sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord. 

 
 

 


