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Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur 
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.  
Dinsdag 17 september 2013, aanvang 19.30 uur 

 
Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen, Loeki Altorf, Herman Bloemsaat en Bert Vonk (VBS-
bestuur); Nico van Geresteijn (BOMB); Wim Groeneveld (SCMB); Wil Fortuin en Nel Timan (Bingo); 
Huib vd Wal (Klaverjassen Stervoorde); Suze Kromhout van der Meer (Schilderclub); Frans Kalse, 
Andy Kooy en Ron Fitz (BSN); Jacob Schot (BODS); Nel Breedijk en Annie van Luijk (Creatieve 
ontmoetingsochtenden); Tonny Bekink (Dansen zo. mi.); Annika Bloemsaat (Dansen MB); Elly vd 
Meer en Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge); Patrice Postuma, Andrew Dillon en Cees van Delft (Muziek 
‘The Swinging Oldtimers’); Josje van Swieten (Computerclub en Country Line dansen ‘Magic Boots’). 
Afwezig met kennisgeving: Sytske Hoogenboom, Martin Weller, Jan Vleghert, Arie Twilt en Tom 
Voshol (BOSZ); Jan Leidelmeyer (Country dansen ‘Go for it’); Wim Nijhuis (Darten); Theo v Leeuwen 
en Ton Hendriks (SCMB); Rinaldo Evers (Muziek ‘Dynamics’); Nel Bloemen en Ton Rademakers 
(Klaverjassen Stervoorde); George Koers (Muziek ‘The Swinging Oldtimers’); Coby Lieshout (Bridge); 
Robert Schwärtz (Muziek ‘Tiici band’); Marjolijn Peters (BSN). 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda. 
a. 19:35: Ineke opent de vergadering en heet allen welkom. Een bijzonder 

welkom voor Loeki Altorf; zij komt het VBS-bestuur versterken in het 
werkgebied PR en activiteiten (samen met Saskia).  

b. In kop van de agenda staat abusievelijk woensdag i.p.v. dinsdag. 
c. Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Ontvangen en verzonden stukken. 

Ontvangen (een relevante selectie uit de door de VBS ontvangen stukken): 
a. Welzijn Rijswijk: Naast de door de BSN geplaatste boekenkast kan geen 

tweede worden geplaatst. Door het enthousiaste ge-(en mis-)bruik van de 
boekenkast rees het aantal beschikbare boeken de pan uit. De BSN heeft 
daarom gevraagd naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede 
boekenkast. Helaas wordt plaatsing naast de bestaande kast onmogelijk 
gemaakt door de daar aanwezige technische aansluitingen. 

b. BO De Strijp: Uitnodiging voor de viering van hun 15-jarig bestaan (za. 28 
sept. as. 14:00-17:00). 

c. Gemeente Rijswijk: Uitnodiging voor de officiële opening van de Brede 
School Muziekbuurt (25 sept. as. 11:30-14:30). 

d. Kees Hoogzaad: Beëindiging van de activiteiten van de werkgroep 
‘Leesclub’. 

e. Gemeente Rijswijk: Antwoord op en samenvatting van de op de Nota 
Bewonersparticipatie ingediende zienswijzen. 

Verzonden: 
f. Aan de bewonersorganisaties en SCMB: De nieuwe logo’s (met daarin de 

tekst ‘Vereniging Buurtraad Steenvoorde’ opgenomen). 
g. Aan de Gemeente Rijswijk: Diverse stukken m.b.t. de aanvraag van de 

horecavergunning voor het wijkcentrum Muziekbuurt. 
 

3. Verslag van de vergadering van 29 mei jl. 
a. Een aantal aanwezigen kon het verslag van de vorige vergadering niet 

vinden. Het verslag staat op onze website, www.v-b-s.nl. Onder de kop 
‘Vergaderingen en verslagen’ (linkerzijde homepage) staat een blok 

http://www.v-b-s.nl/
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‘Vergaderingen VBS bestuur met werkgroepen’; daaronder staan de 
verslagen gerangschikt op datum. 

b. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verhuizing wijkcentrum Muziekbuurt naar gebouw Brede School. 

De BOMB en SCMB zullen gedurende de septembermaand verhuizen naar de 
Brede School MB aan de Adm. Helfrichsingel. De ingang van het nieuwe 
wijkcentrum aan de Schalmeistraat zal pas na het opruimen van de 
sloopwerkzaamheden bereikbaar zijn. Tot die tijd wordt de ingang aan de Ad. 
Helfrichsingel gebruikt. 
Zaterdag 28 sept. as. (10:00-12:00) houdt de Brede School ‘open huis’ voor 
belangstellenden; er zullen activiteiten worden verzorgd door de werkgroepen 
Tai Chi, Country Line Dance ‘Magic Boots’, het activiteiten comité MB en de 
bands van de MB. Zaterdag is ook de laatste dag van de feestweek t.g.v. de 
opening van de nieuwe locatie (officiële opening: wo. 25 sept. as., 11:30-
14:30). 
Ineke verzoekt de gebruikers van de nieuwe locatie alle knelpunten zo snel 
mogelijk aan het VBS-bestuur te melden voordat er definitieve afspraken 
worden vastgelegd. Het is van belang om als gelijkwaardige partner te 
participeren in het gebruik van dit multifunctionele onderkomen. 
SCMB en BOMB geven aan dat ze hartelijk zijn ontvangen en een goede 
rondleiding hebben gekregen. 
 
 

5. Viering 40-jarig jubileum. 
a. De datum van de viering is verplaatst naar 31 mei 2014 (was 24/05). 
b. De jubileumcommissie is inmiddels vijfmaal bij elkaar geweest. Daarbij is 

het conceptprogramma voor een belangrijk deel ingevuld met diverse 
activiteiten (niets is echter nog definitief vastgelegd, m.u.v. de locatie, 
Wijkcentrum Stervoorde). 
 

6. Jaarlijkse update ledenadministratie. 
Volgende week zal Bert een email aan de besturen van alle werkgroepen 
sturen met een overzicht van de leden van de resp. werkgroepen. Het is de 
bedoeling dat de besturen de gegevens zullen actualiseren en goed aangeven 
welke leden als vrijwilliger worden aangemerkt (Kerstborrel!). Een goede en 
complete ledenadministratie is van groot belang voor het aanvragen van onze 
subsidie en voor de verantwoording, die we moeten afleggen over het gebruik 
van de subsidiegelden. 
 

7. Facebook-groep. 
a. Het facebook heeft inmiddels 29 ‘likes’ (deelnemers). 
b. Het bestuur gaat proberen om in 2014 een workshop over facebook voor 

de VBS-leden te organiseren. 
c. Saskia wijst er op dat facebook een heel eenvoudige mogelijkheid is om je 

sociale contacten uit te breiden. 
d. Verder kunnen alle werkgroepen gebruik maken van facebook om 

reclame voor hun activiteiten te maken. 
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8. Werken met ‘kwetsbare’ vrijwilligers/deelnemers (bijv. met psychische problemen of 

allochtonen, die onze taal nog niet goed spreken). 
De basisgedachte is de participatiegedachte in het (Wmo) beleid van de 
gemeente; hierbij zullen bewoners (en dus ook de BO’s) moeten uitgaan van 
eigen kracht.  
Ook het subsidiebeleid zal worden gebaseerd op deze gedachte; de VBS wil 
hierbij ‘waardevol’ zijn voor de uitvoering van dit beleid. Het prominente 
probleem zal het bereiken van de ‘achter-de-geraniums-zitters’ zijn (echte 
eenzaamheidsbestrijding). Als deze mensen worden bereikt, zal er ook een 
mogelijkheid moeten worden gecreëerd om ze op te vangen en ze activiteiten 
aan te bieden. Vrijwilligersorganisaties zoals de VBS kunnen hier een 
belangrijke rol in spelen (en moeten daar dan ook klaar voor zijn). 
Welzijn Rijswijk heeft van de gemeente Rijswijk de taak gekregen om dit 
structureel te gaan aanpakken. De ‘open eettafel is hier een voorbeeld / 
uitvloeisel van. Op dit moment draait er een proef over het activeringsaanbod 
in Rijswijk Midden en ook in het wijkprogramma van Steenvoorde Zuid is een 
werkgroep opgericht om dit aspect aan te pakken. 
Ineke roept de leden op om na te denken over het deelnemen aan activiteiten 
van andere mensen dan we nu meemaken.  
Hoe gaan we om met ‘kwetsbaren’ tussen je deelnemers en vrijwilligers?  
 

9. Organiseren activiteiten gedurende de ‘zomerstop’. 
a. Ron Fitz heeft in de vorige vergadering verzocht om deels door te gaan 

met activiteiten tijdens de zgn. ‘zomerstop’. Deze gedachte is eigen aan 
het doel van de VBS. Er is mogelijk veel eenzaamheid in de 
zomerperiode. Kunnen we bijv. aansluiten bij de maaltijd, die WR v.a. 
01/07/13 dagelijks gaat serveren? Een activiteit per WG zal te weinig 
deelnemers hebben. Zou een brede zomeractiviteit, waarin meerdere 
WG’n zijn vertegenwoordigd, een mogelijkheid zijn? 
Plan: 
i. Miriam Bryson (dir. Welzijn Rijswijk) polsen over dit idee en over de 

participatie van WR hierin (Juli/augustus, Professionele 
ondersteuning, vrijwilligers, €’s/zaalhuur). 

ii. Polsen van de VBS-leden (Animo, hulp bij inzet, ideeën over 
uitvoering, juli/augustus). 

iii. Coördinatie zomeractiviteit opzetten. 
iv. Gemeente informeren en evt. vragen om ondersteuning (mensen uit 

de Sociale-zaken-poule?). 

v. Mogelijk een proef in aug. 2013 en een vervolg in juli/aug. 2014. 
Het gesprek met Miriam heeft plaatsgevonden. Zij stond positief tegenover dit 
idee en vroeg zich af of het wijkteam Steenvoorde Zuid hierin een rol kon 
spelen. Het leek haar onhaalbaar om dit al in 2013 te laten beginnen. 
Ron: Het is belangrijk om vroeg te beginnen. 
b. Cees v Delft geeft aan dat de Swinging Oldtimers ’s zomers gewoon 

doorgaan en dus eenvoudig met de zomeractiviteit mee zou kunnen doen.  
c. De werkgroepen zijn verrast dat ze in de zomer met hun activiteiten door 

zouden kunnen gaan en zullen op korte termijn aangeven of zij hier 
gebruik van gaan maken.  
Bert geeft aan dat zij dit op moeten geven voor medio oktober, omdat dan 
de zalenplanning wordt verstuurd naar Welzijn Rijswijk. In de email over 
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de ledenadministratie (zie 6.) zal Bert een reminder opnemen. 

 
10. Strandwalfestival zaterdagmiddag 14 september jl. 

Helaas was het regenachtig weer en bleek het uitstallen van kwetsbare zaken, 
zoals schilderijen en kaarsen, onmogelijk. De organisatie had ook geen 
rekening gehouden met deze weersomstandigheden; er waren ook geen 
alternatieven. 
De reclame in Groot Rijswijk was wel fraai, maar de plaats van handeling 
stond er helaas niet in vermeld. 
 

11. 15-jarig jubileum Bewonersorganisatie De Strijp (zaterdag 28 september 2013). 
Op zaterdag 25 sept. viert de BO DE Strijp haar 15-jarig bestaan. Voor de 
viering is een fraaie folder gemaakt, die Jacob aan de vergadering toont. De 
festiviteiten zijn in en voor Plexat (bij zwembad De Schilp) en beginnen om 
14:00. Ook onze nieuwe burgemeester zal aanwezig zijn. 
 

12. Kerstbijeenkomst zaterdagavond 21 december 2013. 
Het programma zal weinig afwijkend zijn van dat van vorig jaar. 
 

13. W.v.t.t.k. 
De volgende vergadering is dinsdag 19 november 2013, 19:30, wijkcentrum 
Stervoorde. 
 

14. Rondvraag. 
a. Yvonne Sloet: De verhoging van de eigen deelnemersbijdrage naar € 5,95 

per maand gaat in per 1 januari 2014. 
b. Andy Kooy: BO Steenvoorde Noord gaat informeren of zij hun 

bewonersvergaderingen onder kunnen brengen in de nieuwe Brede 
School aan de Van Vlietlaan (in de wijk Steenvoorde Noord). Jacob geeft 
aan dat de BO De Strijp hier ook naar heeft gekeken, maar dat zij uit 
praktische (logistieke) overwegingen in wijkcentrum Stervoorde zijn 
gebleven. 

c. Annika Bloemsaat: De vouwwand, die in de Brede School MB de 
dansactiviteiten scheidde van de kleuteractiviteiten in de naastgelegen 
ruimte, bleek een uitstekende geluidsisolatie te hebben.  
 

15. Sluiting. 
Ineke sluit om 21:26 de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een 
drankje. 


