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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur met 
vertegenwoordigers van de werkgroepen

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
Ineke van Vliet (voorzitter) opent de vergadering en benadruk het belang dat het VBS-
bestuur hecht aan de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de werkgroepen en 
bewonersorganisaties. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

. 
Dinsdag 22 november 2011, aanvang 19.30 uur 
 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Rita Doop, Herman Bloemsaat, Bert Vonk (VBS-bestuur); Wim Nijhuis (Darts); Suze 
Kromhout van der Meer (Schildercub); Nel Breedijk en Annie van Luijk-van Adrichem (Ontmoetingsochtenden); 
Jan Leidelmeyer (Country line dansen); Frans Kalse (BO Steenvoorde Noord); Yvonne Sloet tot Everlo en Elly 
van der Meer (Bridge); Jeanne van der Vlis (Vrouwendiscussiegroep); Nel Bloemen (Klaverjassen); Theo 
Warnink (BO Muziekbuurt); Rico van der Stap (BO De Strijp). 
Afwezig met kennisgeving: Bert Disser, Jan Vleghert, Tonny Bekink, Cees van Delft, Coby Lieshout, Huub van 
der Wal. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken  
(Selectie van ontvangen en verzonden stukken, die voor deze vergadering relevant zijn). 

a. Ontvangen: 
i. Gemeente Rijswijk: De definitieve vaststelling van de subsidie 2010 (€ 

41950,=); voorts toestemming om het saldo overschot 2010 te besteden 
aan achterstandsvelden binnen de buurten van de VBS. 

ii. Gemeente Rijswijk: Verzoek om overzicht van door de VBS in Stervoorde 
gebruikte dagdelen, vierkante meters en de kosten, die hiermee gepaard 
gaan. 

iii. Gemeente Rijswijk: Ontwerp subsidiebeschikking 2012 (€ 40550,=) 
iv. Gemeente Rijswijk: Uitnodiging voor de vrijwilligers van de VBS voor de 

gemeentelijke vrijwilligersbijeenkomst op 12 dec. as. (17:00-19:00, 
Schouwburg). 

b. Verzonden: 
i. Aan gemeente Rijswijk: Antwoord op 2.a.ii. gebaseerd op de bekende 

gegevens uit 2010. 
ii. Aan HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk): Aanvraag vrijwilligerspas. 

 
3. Verslag van de vergadering van 22 september jl. 

a. Ad. 3.d. (Wim Nijhuis): Is er nu iets veranderd m.b.t. de klimaatbeheersing? De 
klimaatbeheersingsinstallatie is bijgesteld, wat volgens diverse gebruikers tot 
merkbare verbetering heeft geleid. Het dak van Stervoorde is nog niet (wit) 
geschilderd. 

b. Ad 10.b. (Wim Nijhuis): Krijgt nu elke vrijwilliger de cadeaupas? Ja. 
c. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Ledenadministratie / HOF-passen. 

a. De invulling van de ledenadministratie  is afgerond. Joke Eijkelhof (VBS 
secretariaat) beheert deze nu.  
Iedereen wordt verzocht wijzigingen in het ledenbestand consequent aan Joke 
door te geven

b. De HOF-vrijwilligerspas is voor alle VBS-vrijwilligers (105) 

; een actueel ledenbestand is ons aller belang. 
Het geautomatiseerde ledenbestand heeft inmiddels al enige malen zijn nut 
bewezen, bijvoorbeeld bij de snelheid waarmee de HOF-vrijwilligerspassen 
konden worden aangevraagd (normaal een klus van dagen, nu in een paar uur 
afgerond). 

aangevraagd. Bert Vonk licht kort toe waar deze voor kan 
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worden gebruikt (zie ook http://www.hofnet.nl/index.php?id=302 ). 
Hij verzoekt de vrijwilligers op te geven als zij nu via meerdere organisaties de pas 
ontvangen; Bert kan dan voor het volgende jaar het aantal aanvragen 
verminderen (Indien nl. het aantal pasaanvragen groter is dan 50, dient voor elke 
extra pas te worden betaald). 
Ineke van Vliet vertelt dat de gemeente Rijswijk (de initiatiefnemer voor de HOF-
pas voor Rijswijkse vrijwilligers) naar alternatieven kijkt voor de pas, omdat het 
bestedingsgebied van de HOF-pas erg op Den Haag zelf is gericht. 
 

5. Financiën. 
De penningmeester (Herman Bloemsaat) complimenteert de werkgroepen met hun 
voortreffelijke  financiële ‘gang en wandel’. 
Voorts verzoekt hij de diverse penningmeesters hun stukken aan het einde van het jaar 
zo snel mogelijk in te dienen i.v.m. de afronding van 2011 in de jaarstukken. 
 

6. Huur ruimten in Stervoorde / deelnemersbijdragen. 
a. A.d.h.v. het verzonden overzicht (zie ook 2.a.ii. en b.i.) heeft het bestuur overleg 

gehad met de gemeente Rijswijk (mw. Gemma Verheul). Op basis van dit 
overzicht, het gemeentelijk beleid en onze klacht over de ongelijke huurprijzen die 
Welzijn Rijswijk (WR) berekent voor gelijke activiteiten van WR en VBS zal de 
VBS-deelnemersbijdrage tot de zomer van 2012 gelijk blijven (€ 5,45). 

b. Ineke van Vliet licht kort de mogelijke (warme) overdracht van WR-clubactiviteiten 
naar de VBS toe. Hoewel de VBS hier in principe niet onwelwillend tegenover 
staat, zal hierbij scherp worden gekeken naar de mogelijkheden en middelen, die 
de VBS hiervoor beschikbaar heeft. 

c. Op verzoek licht Ineke van Vliet kort de gevolgen van het nieuwe 
accommodatiebeleid van de gemeente Rijswijk toe. Het komt er op neer, dat de 
activiteiten door blijven gaan, alleen in minder gebouwen. 

d. Er vindt een korte discussie plaats over de duur van een lidmaatschap en de 
termijn van opzeggen. Uit praktische overwegingen wordt besloten opzeggen per 
maand toe te staan. 
 

7. Wijkprogramma Muziekbuurt (Wijkcentrum Muziekbuurt  / ontwikkelingen Brede School). 
a. De wijkvisie Muziekbuurt wordt gezamenlijk door de gemeente Rijswijk, Vidomes 

en Rijswijk Wonen ontwikkeld. Het wijkprogramma is een onderdeel van deze 
wijkvisie; thema’s van het wijkprogramma zijn ‘Elkaar leren kennen’, 
‘Aantrekkelijke woonomgeving’ en ‘Spelen en ontmoeten’.  Het wijkprogramma zal 
in een later stadium dienen als model voor de overige wijken. 
De (gemeentelijke) voortrekker van het programma is Petra v.d. Burg. 
De bewonersorganisatie Muziekbuurt (BO MB) is nauw betrokken bij het 
wijkprogramma en wordt hierbij ondersteund door WR. 
Theo Warnink spreekt namens de BO MB zijn waardering uit over het duidelijke 
en fraaie overzicht, dat is gemaakt van de activiteiten uit het wijkprogramma. 

b. De website van de Muziekbuurt (www.muziekbuurt.nl ) wordt steeds beter en 
actueler gevuld, mede door de inspanningen van de BO MB, WR en Patrick 
Fortuin (de webmaster). 

c. Op 27 sept. jl. heeft het bestuur op verzoek van de BO MB overlegd met de BO en 
SC MB over hun belangrijke gezamenlijke participatie in het wijkprogramma. Mede 
gezien de ontwikkelingen rond de Brede School (Op de locatie van basisschool de 
Melodie komt een brede school. De Brede School is een samenwerking tussen gemeente, Lucas 
Onderwijs, CBS Melodie, Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Welzijn Rijswijk. Deze nieuw te 
bouwen school biedt de wijk een combinatie van onderwijs en buitenschoolse activiteiten.) is een 
goede communicatie tussen beide van essentieel belang.  
De voorlichting over de Brede door Mark Kraakman, die 

http://www.hofnet.nl/index.php?id=302�
http://www.muziekbuurt.nl/�
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helaas op 14 nov. jl. niet door kon gaan, zal in dec. opnieuw worden gepland. 
 
 

8. Enquête. 
Om te onderzoeken of de door de VBS aangeboden sociaal culturele activiteiten en 
belangenvertegenwoordiging overeenstemmen met de behoefte van de bewoners van 
het VBS-gebied stelt het bestuur op dit moment een enquête samen, die zal worden 
verspreid over alle woningen in Steenvoorde Noord en Zuid, Muziekbuurt en De Strijp. 
Bert Vonk laat na afloop van de vergadering het enquêteformulier zien aan 
belangstellenden (dit heeft nog geleid tot goede voorstellen om de lijst te wijzigen en/of 
aan te vullen). 
 

9. W.v.t.t.k. 
a. De bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid (BO SZ), die nieuw leven is ingeblazen 

door het VBS-bestuur, heeft reeds vier bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de 
bijeenkomsten zijn er veel zaken uit de wijk naar voren gekomen, waarin de BO 
SZ een rol kan spelen. 
Op dit moment worden gericht personen benaderd om het bestuur van de BO SZ 
te gaan vormen, zodat het interim tijdperk van het VBS-bestuur als bestuur van de 
BO SZ ten einde kan komen. 
Het bestuur roept alle aanwezigen op om te zoeken naar geschikte kandidaten 
voor het BO SZ-bestuur

b. De uitnodigingen voor de Kerstborrel voor alle vrijwilligers op zo. 18 dec. as. 
(14:00-17:00, Stervoorde) zijn verzonden. 
Ongelukkigerwijs bevat de uitnodiging de zinsnede ‘…. U ontvangt dan omgaand 
uw bewijs van toegang.’ Dit is onjuist; de uitnodiging zelf is het toegangsbewijs; 
wel dienen de genodigden zich aan (of af) te melden i.v.m. de benodigde logistiek. 

. 

c. Datum volgende vergadering: do. 22 maart 2012. Tijdens deze vergadering zullen 
de stukken worden besproken ter voorbereiding op de ALV (24 april 2012). 
 

10. Rondvraag. 
a. Frans Kalse: De BO Steenvoorde Noord (BO SN) heeft een brief van de Stichting 

Rondom Mantelzorg (SRM) ontvangen. Wat hiermee te doen? De SRM probeert 
bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen dat mantelzorgers 
en niet alleen voor staan, maar bij de SRM terecht kunnen voor ondersteuning. Ze 
hopen dat de BO’s in hun netwerk hier ruchtbaarheid aan willen geven. 

b. Wim Nijhuis: De jongerenruimte, waar vrijdagavond wordt gedart, is vuil. Bert 
Vonk zal Tibor de Roo (beheerder) hierover aanschieten. 

c. Bert zal na de vergadering in het VBS-kantoor de (concept-)enquête en de diverse 
(nieuwe) VBS-websites laten zien. 
 

11. Sluiting. 
Ineke van Vliet sluit de vergadering om 20:43. 

 
 
 

Volgende vergadering: do. 22 maart 2012 
(19:30, Stervoorde) 


