Verslag van de gecombineerde vergadering van het VBS-bestuur
met vertegenwoordigers van de werkgroepen.
Dinsdag 23 september 2014, aanvang 19.30 uur
Wijkcentrum Stervoorde

Aanwezig: Ineke van Vliet, Saskia Nelissen, Loeki Altorf, Herman Bloemsaat (VBS-bestuur); Wil
Fortuin, Nel Timan (Bingo); Suze Kromhout van der Meer (Schilderclub Stervoorde) Jacob Schot
(BODS), Elly van der Meer (Bridge), Ron Fitz (BSN), Annika Bloemsaat (Dansles MB), Arie Twilt en
Sytske Hoogenboom (BOSZ), en Deborah Signore-Brouwer (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Theo van Leeuwen en Ton Hendriks (SCMB), Nel Bloemen
(Klaverjassen), Jan Vleghert (BOSZ), Elly Swinkels (BOMB), Joke Eijkelhof en Annie van Luijk
(Ontmoetingsochtenden), Frans Kalse (BSN). Yvonne Sloet en Coby van Lieshout (Bridge
Stervoorde),Jan Leidelmeyer (Country Stervoorde).

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda.
a. 19:30: Opening en welkom door de voorzitter, Ineke van Vliet. Zij heeft 11
afmeldingen voor vanavond ontvangen.
b. Ineke heet het erelid mevrouw Wil Fortuin welkom en wenst haar alvast
sterkte en beterschap met de aankomende operatie.
c. Ineke stelt Deborah Signore-Brouwer voor, die via het boekje van de VBS
gereageerd heeft op de bestuursfunctie van 2 e secretaris. Zij neemt
vanavond de notulen op zich.
Daarbij meldt Ineke dat ook voor de functie van Bestuurslid algemene
zaken een gesprek is gevoerd met een kandidaat, die eveneens via het
boekje heeft gereageerd. De gesprekken met deze kandidaat lopen nog.
d. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ontvangen en verzonden stukken.
a. Welzijn Rijswijk heeft een uitnodiging gestuurd voor een
informatiebijeenkomst “Eenzaamheid , nader beschouwd” voor vrijwilligers.
Deze wordt gehouden in de Week van de Eenzaamheid, op vrijdag 3
oktober 2014 van 14.00-16.30 uur in wijkcentrum Stervoorde, Blauwe
Ruimte. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden (0707579200) of via email: ouderenadviseur@welzijn-rijswijk.nl
De VBS tracht eveneens deze doelgroep te bereiken. Op 4 oktober a.s. van
10-13 uur in Stervoorde presenteert de VBS zich daarom ook op de
welzijnsmarkt.
b. De gemeente heeft het uitstel van de ontwerp-subsidiebeschikking 2015
aan ons toegezonden.
c. Welzijn Rijswijk heeft de rekening huur zalen Stervoorde van juli-december
2014 gezonden. Dit bedrag staat inmiddels op € 9819,70 euro. Herman en
Ineke geven aan dat de huur fors is
d. In een inspraakreactie op de Innovatieagenda Sociaal Domein en
Onderzoek Preventief Werken, Een completer aanbod collectieve
voorzieningen” heeft de VBS aangegeven bereid te zijn invulling te geven
aan het zogenoemde “Welzijn op Recept” voor eenzamen. Daarop heeft de
VBS nog geen reactie mogen ontvangen.
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e.
f.

De VBS heeft via het –in alle betreffende brievenbussen- rondgebrachte
informatieboekje de interesse gepeild bij bewoners voor workshops van de
VBS.
De namen van onze vrijwilligers zijn doorgegeven aan Welzijn Rijswijk ten
behoeve van de nieuwe Rijswijkse vrijwilligerspas.

3. Verslag van de vergadering van 28 mei 2014.
Naar aanleiding van punt 7 meldt Ineke dat het College zich nog over het
Concept-convenant buigt. Na ondertekening zal dit van kracht worden.
Naar aanleiding van punt 9 wordt vanuit diverse werkgroepen gemeld dat er
helaas verouderde foto’s in het informatieboekje zijn gepubliceerd. Dit zal in de
volgende druk van het informatieboekje worden hersteld.
Naar aanleiding van punt 10 de Maatschappelijke Beursvloer wordt gemeld dat
BSN is geweest( zie punt 6 van dit verslag).
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris.
4. Activiteiten; workshops,Strandwalfestival, Welzijnsmarkt en Kerstbijeenkomst
Een enquête over onderwerpen voor workshops is verzonden aan 360 leden
via de mail. Hierop zijn 16 reacties teruggekomen. Ook zat er een inlegvel in
het informatieboekje met de vraag om suggesties voor workshops. Hierop zijn 3
reacties voor activiteiten teruggekomen. Het oprichten van een werkgroep
zingen en een werkgroep wandelen wordt onderzocht. Ook heeft zich een
nieuwe vrijwilliger aangemeld. In de Muziekbuurt zal het formulier worden
bezorgd samen met de eerstkomende wijkkrant.
Het strandwalfestival was met 2 creatieve stands van de VBS een succes.
Suze meldt dat er ook nog nieuwe aanmeldingen zijn gekomen. Er waren 2
podia optredens van Tai Chi, line dancing. De dansdemo van Herman ging door
zijn blessure helaas niet door. Het optreden van Tai chi vond onverwacht in een
zaaltje plaats. De bewegwijzering was hiervoor slecht. Dit moet beter door de
organisatie worden aangegeven Ron vraagt of er vanuit de VBS hierover naar
de organisatie wordt teruggekoppeld. Loeki meldt dat er een mail aan de
werkgroepen is gezonden en dat zij na deze reacties verzameld te hebben de
organisatie hiervan op de hoogte brengt.
Loeki meldt dat zij met Saskia bezig is de Kerstbijeenkomst op 20 december
aanstaande te organiseren. Deze wordt deze keer gehouden vanaf 17.00 uur
tot 22.00 uur. Er zal geen band optreden, wel ander amusement en het
voornemen is te starten met eten, wellicht in de vorm van een lopend buffet.
Ineke complimenteert de PR dames voor hun inzet.
5.

Website en Facebook
Saskia meldt dat Facebook meer en meer wordt bekeken en dat de VBS veel
“vind ik leuk”-reacties (likes) krijgt.
Ook de Website wordt bezocht, maar Facebook meer. Er zal aandacht worden
besteed aan de “links” richting de bewonersorganisaties. BODS is al gelinkt
met VBS Facebook.
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Zij vraagt iedereen stukjes aan te leveren voor de website of deze op facebook
te plaatsen.
6.

Stand van zaken bewonersorganisaties en de soc.cult. werkgroepen
Jacob Schot meldt, dat de BODS een geslaagde hondenpoepactie heeft
gehouden in park Endezant. De buitenspeeldag op 11 juni was een succes,
alsmede het bezoek op 18 september jl. van de Burgemeester aan de Strijp.
De BODS-werkgroepen die werken aan verbetering parkeergelegenheid en
speelvoorzieningen hebben goede resultaten geboekt. Er zijn meer
parkeerplaatsen gerealiseerd en speelwerktuigen worden op dit moment
vervangen door de gehele wijk heen. BODS heeft nog meerdere ideeën voor
verbeteringen.
Tot slot meldt hij nog dat de BODS naarstig zoekt naar bestuursleden!
Ineke meldt dat de Muziekbuurt een zeer geslaagde 112-dag heeft gehad met
de politie en brandweer. De BO heeft daar succesvol koffie/thee geschonken
en koeken verkocht. De politie is van plan om volgend jaar weer een andere
bewonersorganisatie de koffie en koeken te laten verzorgen.
De versnaperingenopbrengst is bestemd voor het Sinterklaasfeest.
Ron Fitz (BSN) meldt dat de maatschappelijke Beursvloer succesvol was, druk
bezocht en 6 matches heeft opgeleverd. Van tevoren kreeg men twee lijsten, 1
met welzijnsorganisaties en 1 met bedrijven. Hij vond deze Beursvloer zeer
geslaagd en voor herhaling vatbaar. Dit zal hij in een mail aan de organisatie
laten weten.
Sytske (BOSZ) meldt dat de activiteiten die voor de kinderen zijn
georganiseerd, zoals de kinderbingo en de speeldag op “Het Heelal” zeer
geslaagd zijn geweest. Zij geeft aan dat het lastig is om (nieuwe)
speeltoestellen in hun wijk voor elkaar te krijgen. Ook Sytske geeft aan dat de
BOSZ bestuursleden zoekt zoals een secretaris.
Ineke dankt de BO’s voor hun bijdrage.
Suze meldt dat zij een tentoonstelling heeft gehad. Deze was erg leuk en
geslaagd. De wethouder heeft de tentoonstelling geopend. Volgend jaar
bestaat de schildersclub 35 jaar. Zij wil hieraan (bijzondere) aandacht
besteden.
Wil heeft de eerste bingo gehad, met 46 personen was deze bijeenkomst
geslaagd. Opgemerkt wordt dat er hierover tevoren van Joke, Saskia en Loeki
een stukje in de krant stond om voor de activiteiten aandacht te vragen.
Hiervoor wordt door de vergadering hun dank aan hen uitgesproken.
Elly meldt dat er enig verloop is op de Bridge op vrijdag (deze loopt iets terug).
Ineke vraagt haar te bekijken of er dan wellicht een andere (goedkopere) zaal
kan worden gereserveerd.
Arie wijst op de mogelijkheid naar een ander dagdeel van de week te
verhuizen als het erg terugloopt. Elly bekijkt het een en ander.
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7.

Nieuw informatieboekje VBS
Loeki merkt op dat hierover al het een en ander is gemeld.
Ron vindt het informatieboekje zeer geslaagd, topklasse, en complimenteert de
dames hiermee.
De vergadering merkt op dat de gegevens in het boekje moeten matchen met
die op de website. Hieraan zal aandacht worden besteed.
Saskia vraagt de vergadering indien er gegevens wijzigen deze ook blijvend
aan haar door te geven.
Ineke geeft nog aan dat voortaan in augustus dit informatieboekje wordt
uitgebracht om de bewoners op de hoogte te brengen van alle activiteiten voor
het komende seizoen.
Ineke vraagt naar suggesties voor nieuwe activiteiten. Jacob stelt een
PowerPoint presentatie workshop voor en Ron geeft aan dat Welzijn Rijswijk
net een workshop “persberichten schrijven” heeft georganiseerd.
Saskia en Ineke geven aan dat er geen geld is voor professionele begeleiders
van een workshop. Zij geven aan, dat de activiteiten bij de VBS door
vrijwilligers worden verzorgd en dat zij ook alles zullen doen om deze te laten
slagen. Het vinden van vrijwilligers hiervoor is uiterst moeizaam. Net als het
vinden van deelnemers.
Herman meldt dat de afspraak wederom is bevestigd dat de informatieboekjes
VBS en de wijkkranten ook in de bewoners brievenbussen met de zgn
“NEE/NEE” stickers worden bezorgd.
Herman meldt ook dat er sociaal culturele clubs zijn met een enigszins riant
bedrag op hun giro rekening. In het verleden is afgesproken, dat het giro saldo
dan wordt afgeboekt naar de rekening van de VBS. Excuus als dit bij een club
inmiddels is geschied zonder overleg.
Hij zal in het vervolg van tevoren hierover een mail sturen of telefonisch contact
zoeken met de clubs.
Ook vraagt hij de vergadering akkoord te gaan met de afspraak om de cijfers
tot en met maand 9 met de vier bewonersorganisaties te bespreken. Hij wil dit
voortaan elk kwartaal gaan doen. Hierover informeert hij iedereen via mail of
telefoon. De vergadering gaat akkoord.

8. W.v.t.t.k.
a. De datum van de volgende vergadering is maandag 24 november 2014.
9. Rondvraag & sluiting.
a. Herman meldt dat hij 20 oktober a.s. aan zijn knie wordt geopereerd en
daarna een half jaar zal moeten revalideren. Er wordt al gewerkt aan een
tijdelijke oplossing voor de dansclub, waar hij dansles geeft met Annika.
b. Loeki meldt dat de VBS een apart email adres heeft geactiveerd waar
iedereen gebruik van kan maken om te melden dat er mensen ziek zijn
geworden of opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Het Bestuur
is dan op de hoogte en kan een kaartje of bloemen aan de zieke sturen.
Het email adres is liefenleed@v-b-s.nl.
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Ineke sluit de vergadering om 21:05 en nodigt de aanwezigen uit om samen iets te
drinken in de foyer van wijkcentrum Stervoorde.
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