Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.
Donderdag 22 maart 2012, aanvang 19.30 uur
Aanwezig: Ineke van Vliet (voorzitter), Herman Bloemsaat (penningmeester), Bert Vonk (secretaris)
(VBS-bestuur); Wim Nijhuis (Darts); Suze Kromhout van der Meer (Schildercub); Nel Breedijk
(Ontmoetingsochtenden); Frans Kalse en Ron Fitz (BO Steenvoorde Noord); Yvonne Sloet tot Everlo
(Bridge); Jeanne van der Vlis (Vrouwendiscussiegroep); Nel Bloemen en Huib van de Wal
(Klaverjassen); Bert Disser en Theo Warnink (BO Muziekbuurt); Wil Fotruin en Nel Timan (Bingo);
Jacob Schot (BO de Strijp); Cees & Marjan van Delft (Muziek); Arie Twilt (BO Steenvoorde Zuid); Rob
Borghart en Maike With (VBS-bestuur i.a.); Theo van Leeuwen (SC Muziekbuurt)
Afwezig met kennisgeving: Jan Vleghert en Tonny Bekink (VBS-bestuur), Coby Lieshout en Elly van
der Meer (Bridge), Jan Leidelmeyer (Country line dansen); Rico van der Stap, Elly Swinkels en Wim
van den Berg (BO De Strijp); Ton Hendriks en Wim Groeneveld (SC Muziekbuurt).
Aanwezig v.a. 21:05 Marjolijn Peters (BO Steenvoorde Noord)

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.
a. Ineke van Vliet (voorzitter) opent de vergadering en heet allen welkom,
i.h.b. de adspirant-bestuursleden Maike With en Rob Borghart.
b. Ineke memoreert met trots de vrijwilligersspeld, die ons erelid, Wil Fortuin,
heeft mogen ontvangen.
c. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ontvangen en verzonden stukken.
Het bestuur heeft ontvangen: Ingevulde enquêteformulieren; diverse
bedankbrieven voor de ontvangen kerstattentie.
Het bestuur heeft verzonden: Aan Welzijn Rijswijk de opgave van het gebruik van
ruimten in Stervoorde; aan de leden het bericht over het aftreden van mw. Rita
Doop om gezondheidsredenen; enquêteformulieren.
3. Verslag van de vergadering van 22 november jl.
a. Nel Timan en Wil Fortuin waren met kennisgeving afwezig.
b. Huib’s naam is correct gespeld Huib van de Wal
c. Met inachtneming van 3.a en b. wordt het verslag verder ongewijzigd
vastgesteld.
4. Gewijzigd ‘Reglement werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur met
de werkgroepen’.
a. Het reglement diende te worden aangepast i.v.m. wijzigingen van de
werkgroepen en van de inhoudelijke beschrijving van de BO’s.
b. De beschrijving bij de BO’s (3.13 t/m 3.16) wordt:
‘Doel: Het bevorderen van sociale samenhang, leefbaarheid en veiligheid
in de wijk, signaleren van problemen binnen de wijk.’
c. Met inachtneming van 4.a. en b. wordt het gewijzigde reglement
vastgesteld.
5. Jaarverslag 2011, jaarrekening 2011, begroting 2013 en werkplan 2013.
Jaarverslag 2011.
a. Wijzig onder 1.c. (3/32) ‘Januari’ in ‘januari’ en ‘Schroër’ in ‘Schröer’.
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b. Wijzig onder g. (8/32) ‘Stikkolorum Burg’ in ‘Stikkolorum’ en ‘Bernadette’ in
‘Benedictus- en Bernadette’.
Financieel jaarverslag 2011.
c. Nel Bloemen: De post ‘Onkosten vergoedingen vrijwilligers’ (23/32) bevat
alle zaken zoals reiskosten, koffie en versnaperingen etc.
d. Nel Bloemen: De post ‘Kantoor materiaal’ (23/32) is in 2011 hoog omdat
het drukken van de jaarstukken, die in 2011 de nieuwe statuten bevatten,
als een fraai ‘bewaarexemplaar’ zijn uitgevoerd.
e. Yvonne Sloet: Constateert dat het verschil tussen ‘Totaal lasten’ en ‘Totaal
baten’ niet correspondeert met ‘Exploitatie saldo’ (23/32). De
penningmeester zal dit controleren en corrigeren.
f. Bert Disser: (24/32) Dat de Muziekbuurt staat apart vermeld, houdt
verband met de ‘gemeentelijke onduidelijkheid’ over de indeling van de MB
als wijk. De MB en VBS prefereren zelf als eenheid te bestaan.
g. Yvonne Sloet: (26/32) Zou graag zien, dat de onderscheidenlijke
werkgroepen een eigen overzicht zouden hebben van inkomsten en
uitgaven (‘wat hebben we nog om te besteden’).
De penningmeester is de mogelijkheid van ‘eigen kostenposten’ al aan het
onderzoeken.
h. Wim Nijhuis: Attenties (bijv. bloemetje bij bijzondere gebeurtenissen)
moeten uit de eigen middelen van de werkgroep worden bekostigd.
i. Frans Kalse: (27/31) Het bedrag van de overhead kosten (€ 646,30) is niet
correct en zal door de penningmeester worden gecorrigeerd.
j. Frans Kalse: (27/32) De post ‘Wijkkrant’ is dit jaar hoger dan gebruikelijk
omdat er nog een openstaande rekening was van de wijkkrant van 2010.
k. Frans Kalse: (27/32) De penningmeester zal na de vergadering de
onderliggende stukken tonen van de post ‘Straatspeeldag’ (is de KC
ontgaan).
Begroting 2013.
l. Wim Nijhuis: (30/32) De telefoonkosten van de BSN zijn niet begroot,
omdat hiervan geen opgave is gedaan.
m. Theo Warnink: (31/32) De getallen in het begrotingsdeel van de MB zijn
aangepast omdat post ‘Overheadkosten’ niet was opgegeven, maar wel
moest worden begroot. Dit bedrag (€ 409,=) is verhoudingsgewijs in
mindering gebracht op de overige posten.
De begroting 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Werkplan 2013.
n. Na een korte toelichting door Ineke wordt het werkplan 2013 ongewijzigd
vastgesteld.
6. Bewonersorganisaties (BO’s).
a. In februari 2012 is de BO Steenvoorde Zuid weer operationeel geworden.
Na een interim-periode van ongeveer een half jaar, waarin het VBSbestuur als bestuur van de BOSZ heeft opgetreden, is nu het bestuur van
de BOSZ geïnstalleerd. De BOSZ vergaderd openbaar eenmaal per
maand; het bestuur komt ook met deze frequentie bijeen.
SZ is door de gemeente aangewezen als programmawijk; de eerdere
ervaringen opgedaan bij de MB zullen hierbij worden gebruikt.
b. Ineke memoreert het nieuw te formuleren beleid van de gemeente t.a.v.
bewonersparticipatie (nota ‘Samen leven in Rijswijk’). Welzijn Rijswijk
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(WR), de professionele ondersteuner van de bewonersparticipatie, richt
haar werkwijze hiertoe ook opnieuw in.
c. De vier BO’s en het VBS-bestuur hebben op 29 februari jl. voor de eerste
maal een gezamenlijke bijeenkomst gehad. Naast een eerste
kennismaking is er een uitgebreide toelichting geweest op de het nieuwe
gemeentelijke beleid en de gewijzigde werkwijze van WR (zie ook 6.c.) en
heeft er een uitwisseling van ervaringen van de BO’s plaatsgevonden (voor
meer inhoudelijk informatie wordt verwezen naar het ‘Manifest van de
actieve wijkbewoners’ en ‘Handreiking bewonersparticipatie in de
wijkplancyclus’; www.v-b.s.nl ).
Uitgangspunten hierbij zij: ‘Wat vinden wij als bewoners belangrijk, hoe
serieus worden wij genomen door onze overheid. Beleid vormen a.d.h.v.
de beleving van bewoners, geen van bovenaf opgelegd beleid.
d. Wim Nijhuis: Er is nog geen duidelijkheid over de verdeling van de
gemeentelijke subsidies. Ook is er nog niet helder hoe het nieuwe
gemeentelijke accommodatiebeleid zal worden uitgevoerd.
Wel is zeker, dat de hoogte van de huidige huur niet zal worden gewijzigd
voor 2013 (wel geïndexeerd).
e. Bert Disser: De huur van de vergaderfaciliteiten (zeven maal per jaar)
worden ‘in natura’ door de gemeente gesubsidieerd.
7. Ledenadministratie.
a. Bert Vonk beschrijft een paar illustratieve getallen m.b.t. de VBS. Ons
zorggebied bevat ca. 20.000 bewoners, de VBS heeft 609 leden met een
‘harde kern’ (bestuurders, vrijwilligers etc.) van 109 mensen.
b. De bestuurders van de werkgroepen wordt verzocht wijzigingen door te
geven aan Joke Eijkelhof (vbs-secretariaat@v-b-s.nl) , die de
ledenadministratie beheert.
c. Tijdens de vorige vergadering heeft Bert informatie gegeven over de HOF
vrijwilligers-passen en gevraagd om door te geven als er leden zijn, die van
meerdere organisatie een pas hebben. Hij herhaalt dit verzoek.
8. Enquête.
a. Bert Vonk vertelt, dat het bestuur er op rekende een respons te krijgen
tussen de 100 en de 200. Uiteindelijk hebben we 1000 ingevulde
enquêteformulieren ontvangen; een geweldig en onverwacht resultaat.
b. Eerste indruk (na lezing van ca. 100st.)
i. Veel positieve reacties t.a.v. activiteiten, maar ook t.a.v.
organisatorische/bestuurlijke assistentie.
ii. De meeste reacties van 55+ en afkomstig uit Steenvoorde Zuid
iii. De gemiddelde bereidheid om bij te dragen aan een activiteit is ca.
€ 10,= (verrassend, gezien in het licht van de discussie over de
verhoging van onze eigen bijdrage).
iv. Belangstelling WR & Gemeente voor uitkomsten
v. WR gaat ook helpen met de verwerking.
9. Koninginnenachbal (29/04/12).
a. Het Koninginnenachbal is op dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar
en zal worden begeleid door de Swinging Oldtimers en Rockin’4.
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Marjan van Delft verzoekt de BO’s binnen hun rganisatie ruchtbaarheid te
geven aan het Koninginnenachbal (bijv. via hun website).
b. De penningmeester geeft aan dat hij met Peter Oudshoorn (gemeente)
heeft gesproken over de subsidieaanvraag. De aanvraag zal in week 13
worden verzonden.
c. Cees van Delft vraagt zich af of er een maximaal aantal bezoekers is
(i.v.m. capaciteit v/d zaal, veiligheidsvoorschriften etc.). De
penningmeester zal dit informeren bij WR, de beheerder van Stervoorde.
d. Cees constateert een stijgend aantal deelnemers aan de
danszondagmiddagen.
10. W.v.t.t.k.
a. De volgende gecombineerde vergadering van VBS-bestuur en de
vertegenwoordigers van de werkgroepen zal plaatsvinden op
donderdag 31 mei 2012 (19:30, Stervoorde)
b. De Algemene Ledenvergadering van de VBS (ALV) is op dinsdag 24 april
2012 (19:30, Stervoorde).
c. De kascontrolecommissie (KC), bestaande uit Nel Bloemen en Frans Kalse
stelt de ALV voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid.
11. Rondvraag.
a. Wim Nijhuis: Bedankt het bestuur voor hun gedane inspanningen.
b. Wil Fortuin: Stukjes in de plaatselijke kranten of ‘gratis adverteren’ is
afhankelijk van de goedgezindheid van de redacteuren en is niet
afdwingbaar.
c. Suze Kromhout van der Meer: Geeft aan dat er voor ons tijdens de
Rijswijkse Vrijetijdsmarkt een kraam beschikbaar is. De markt is op het
Bogaardplein op vrijdag 27 april van 12.00- 17.00 uur (www.welzijnrijswijk.nl/2012/03/vrijdag-27-april-vrijetijdsmarkt-op-bogaardplein/ ). Tonny Bekink is
contactpersoon.
d. Maike With en Rob Borghart vonden de vergadering inzichtelijk, leuk en
leerzaam.
12. Sluiting.
Ineke sluit de vergadering om 21:25 onder dankzegging aan de deelnemers voor
hun inbreng.
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