Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 22 juni 2021, aanvang 19.30 uur in Stervoorde

Aanwezig
Ineke van Vliet, Robert Flinterman, Joke Eijkelhof (Bestuur VBS), Jacob Schot (BO de Strijp),
Frans Kalse, Wim Flanderhijn (BO Steenvoorde Noord), Wil Visser, Nico van Geresteijn (BO
Muziekbuurt), Frans Batelaan (Klaverjassen Muziekbuurt), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks
( SC Muziekbuurt), Jos Reneman (Schilderclub), Truus Hoekstra (Bingo), Clazien de Graaf,
Hans v.d. Linde (Wandelclub), Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers).
Afwezig met kennisgeving
Cobie Lieshout (Bridge), Lianne Verwijmeren, Rinie v.d. Elst (Vrouwengespreksgroep), Helmi
Verhoeven (Chi Gym), Hans Lunter (Buurtpreventieteam BO Steenvoorde Noord).

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Ineke van Vliet opent om 19.40 uur de vergadering en vraagt of iedereen de
presentielijst heeft ingevuld. Ze heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 9 berichten
van verhindering.
Mededelingen
Bij de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord heeft Zusan Titulaer zich teruggetrokken als
voorzitter. Zij wordt opgevolgd door Wim Flanderhijn.
Ingekomen stukken
• De rekening van Lucas Onderwijs ( 19/1) voor de huur van de Melodie van 2020
(€ 2.692,40)
• De subsidiebeschikking 2021 van de Gemeente Rijswijk (26/1) (€ 48.489.=)
• Een rekening van Welzijn Rijswijk (23/2) voor de huur van het 1 e halfjaar voor het
gebruik van de zalen in Stervoorde (€ 10.503,17)
• Een communicatiebericht van de Gemeente Rijswijk (22/4) aan alle subsidie
instellingen. Per 30/3/2021 is er een nieuw beleidskader subsidies. Robert heeft op
16/2 een digitale bijeenkomst hierover bijgewoond.
• Welzijn Rijswijk heeft doorgegeven dat (voor vaste activiteiten) Stervoorde per 7 juni
beperkt open is. Aan de bar kan je alleen nog maar pinnen.
• Richard Jongenotter van de Plus op de Pr. Irenelaan start een actie. SPAAR JE CLUB
GEZOND.
Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november 2021 kunt u als klant
sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in Rijswijk. Hoe
meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer euro’s hun club of
vereniging ontvangt. In totaal geeft Richard Jongenotter € 20.000.=. De klant krijgt bij
elke € 10,= aan boodschappen een voucher met unieke code. De klant wijst
actiecode(s) toe aan de vereniging van zijn keuze op een speciale website. De
deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door onze klanten bij

elkaar gespaard is, naar eigen inzicht besteden. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf
van materialen, onderhoud van het clubhuis of een activiteit voor de leden.
De vergadering besluit unaniem om mee te doen. Robert gaat ons aanmelden.
Verzonden stukken
• Er is nog steeds geen opvolger voor José de Vries. We hebben een email gestuurd
naar de gebiedsregisseur van de Gemeente Rijswijk Dennis Bodano, met de vraag
naar wie de VBS de subsidieaanvraag moet sturen.
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 22 januari 2020
Wegens problemen met het opnameapparaat konden er geen notulen worden opgesteld.
3. Vaststellen jaarverslag 2020
• Jaarverslag algemeen. Op pagina 13/57 moet de foto van de repen worden gedraaid.
Het jaarverslag 2020 is hierbij vastgesteld.
• Financieel jaarverslag. De pagina’s met de begroting en met de verklaring van de
kascommissie moeten worden gewisseld. Eerst de verklaring van de kascommissie op
pagina 55 en daarna de begroting 2022 op pagina 56. In de begroting 2022 gaat de
realisatie 2016 eruit en de realisatie 2020 erin. Ook het financieel verslag is hierbij
vastgesteld.
• Kascontrolecommissie. De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en na
een paar wijzigingen in orde bevonden.
• De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren.
4. Vaststellen begroting 2022
Laten we hopen dat we dan weer in een “normale” wereld zitten en de begroting
realiseerbaar wordt.
5. Werkplan 2022
Het werkplan is hetzelfde gebleven als vorig jaar.
6. Benoeming leden kascommissie
De kascommissie 2022 bestaat uit Jacob Schot (BO de Strijp) en Frans Kalse (BO Steenvoorde
Noord). Plaatsvervanger is Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers).
7. Bestuursverkiezing
Zowel Ineke van Vliet (voorzitter) als Robert Flinterman (bestuurslid) zijn aftredend en
herkiesbaar. Door de vergadering zijn ze beiden unaniem herkozen.
8. Gewijzigd reglement
Bij de vaste werkgroepen zijn gestopt:
• Chi Gym en de Samenzang
• Countrydansen “Go for It”
• Dansen Zondagmiddag
Er zijn nu in principe nog 18 vaste werkgroepen.

Bij 2 BO’s zijn nieuwe activiteiten toegevoegd.
• Buurtpreventieteam Steenvoorde Noord is een nieuw onderdeel van
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord.
• Buurpreventieteam de Strijp reeds in 2020.
• Zwerfafvalbrigade Team de Strijp opgericht per 21/1.
W.v.t.t.k.
• Wandelclub. Zijn vanaf 1 juni weer begonnen. Er zijn wel leden door de Corona
afgevallen.
• S.C.Muziekbuurt. Er zijn wat problemen met clubjes. Het is nog steeds niet duidelijk
of er onder schooltijd gebruik mag worden gemaakt van de school.
• BO Steenvoorde Noord. Er zijn problemen met het nieuwe Buurtpreventieteam. Wim
Flanderhijn en Frans Kalse nemen contact op met Hans Lunter.
• BO Muziekbuurt. Er zijn toch nog best wel wat activiteiten geweest in de Corona tijd.
Nico van Geresteijn stopt aan het eind van het jaar als voorzitter. Dennis van der
Geer wordt vicevoorzitter en Nico penningmeester. Wil Visser is verhuisd en woont
niet meer in de Muziekbuurt. Omdat hij door de verhuizing minder betrokken is bij
de buurt gaat hij ook stoppen. Het Buurtpreventieteam draait geheel zelfstandig.
Wel wordt de BO van alles op de hoogte gehouden en ook andersom.
• S.C.Muziekbuurt. Laten we hopen dat alle activiteiten in september weer kunnen
beginnen.
• The Swinging Oldtimers. We zijn weer begonnen met oefenen. Ook staan er weer
optredens gepland. Maar het is nog steeds afwachten of ze door kunnen gaan. Er is
wel een groepsapp aangemaakt voor de contacten.
• Bingo. Is weer begonnen op 16 juni. Het is voorlopig iedere maand op de woensdag
en in de grote zaal.
• Schilderen. We zijn weer volop aan het schilderen. Op verzoek van de leden gaan we
de zomermaanden gewoon door.
• Robert Flinterman. Hij gaat kijken voor een eventueel etentje aan het eind van het
jaar als bedankje voor de vrijwilligers.
10. Sluiting
Ineke sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje.

