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Verslag van de gecombineerde vergadering VBS 
Maandag 21 november 2016, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
 
Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS/BOSZ + notulen), Wicher 
Heemskerk (Bestuur VBS), Josje van Swieten (SC Muziekbuurt lijndans + cither), Jacob Schot 
(BODS), Paul Kuypers (Country line Go for It), Jan Leidelmeyer (Country line Go fot It), Marjan 
van Delft (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Zusan Titulaer (BSN), Huib van der Wal 
(Klaverjassen), Nel Bloemen (Klaverjassen), Joke Eijkelhof (Ontmoetingsochtenden), Mia van 
Wissen (Discussiegroep 1), Jos Reneman (Schilderclub), Tom Hendriks (SC Muziekbuurt), 
Ruud Schipper (SC Muziekbuurt), Theo van Leeuwen (SC Muziekbuurt), Emy Gideonse 
(Discussiegroep 1), Norma Rison (Discussiegroep 2), Marjolein Peters (BSN). 
Afwezig met kennisgeving: Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Jos de Beer (Bridge), Ron Fitz 
(BSN), Carla Jungschläger (BOSZ), Trix Alexander (BOSZ), Elly van der Meer (Bridge), Patrice 
Postuma (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Herman en Annika Bloemsaat (SCMB), 
Wim Nijhuis (Darten), Marianne Koot (SC Muziekbuurt), Nico van Geresteijn (BOMB), Huub 
Klunder (BODS). 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
 
Voorzitter opent om 19:33 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst heeft 
ingevuld. 
Er zijn 13 berichten van verhindering, Ineke heet de aanwezigen van harte welkom en merkt op 
dat dit de laatste vergadering van dit jaar is. 
Tijdens het vaststellen van de agenda werd opgemerkt dat de agenda van punt 5 naar punt 8 
springt. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

 Ontwerp subsidiebeschikking 2017. De hoogte van de beschikking bedraagt net geen 
€ 50.000, en dat betekent, dat de VBS geen accountant nodig heeft en kan worden voldaan  
met een eigen commissie. De bewonersorganisaties en Sociaal Cultureel Muziekbuurt 
hebben de beschikking inmiddels ontvangen. 

 Bericht van het klaverjassen in Stervoorde. Met ingang van 1 januari 2017 moet het 
klaverjassen helaas worden opgeheven, hierover later in dit verslag meer. 

 

3. Verslag van de vergadering van donderdag 21 april 2016 
 
Het verslag van de vergadering van donderdag 21 april wordt besproken; dit was de laatst 
gehouden gecombineerde vergadering, daarna volgden 2 algemene ledenvergaderingen. 
Pagina’s 1, 2 en 4 zijn geen wijzigingen, op pagina 3 merkt Jacob op dat onder punt 7 
“feestboom” “vredesboom” moet zijn. 
De notulen worden vastgesteld met deze tekstuele wijziging. 
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4. Financiën 
 

 Penningmeester Wicher spreekt: de kosten van de cadeaubonnen voor de kerst 2016 worden 
dit jaar nog niet doorberekend aan de werkgroepen. Vanaf 2017 gaat dit wel gebeuren. 

 In eerste instantie zou iedere werkgroep een eigen rekening gaan krijgen, echter dit bleek 
niet realistisch te zijn omdat sommige werkgroepen nauwelijks betalingsverkeer hebben.  
Het streven is nu, dat alle bewonersorganisaties en de werkgroep Sociaal Cultureel 
Muziekbuurt een eigen rekening hebben. Over Sociaal Cultureel Stervoorde wordt nog 
nagedacht. Hier is het erg ingewikkeld een splitsing te maken, omdat zij een lumpsum bedrag 
betalen voor de huur in Stervoorde. Momenteel heeft de ING een grote 
verwerkingsachterstand met als gevolg dat de laatste wijzigingen nog niet gehonoreerd zijn. 

 Voor wat betreft de kopieerkosten is het voornemen deze in rekening van de gebruikers te 
brengen, er wordt namelijk al met codes gewerkt op de printer. Aan het eind van het jaar 
wordt een overzicht uitgedraaid en verwerkt in de jaaroverzichten 2016 als de 
penningmeester daar aan toekomt. Het streven is in ieder geval in 2017 deze doorbelasting 
wel uit te voeren. 

 Er is inmiddels een aantal afdracht formulieren binnen, penningmeester Wicher wil er graag 
meer gaan ontvangen. Ineke verzoekt iedereen alles op tijd en zo volledig mogelijk aan te 
leveren.  Het formulier (jaaroverzicht) wat de VBS moet invullen ter verantwoording aan de 
gemeente is uitgebreider dan vroeger.  
Ruud Schipper vraagt zich af of de clubjes met terugwerkende kracht 2016 moeten invullen 
en inleveren. Een aantal mensen van Sociaal Cultureel Muziekbuurt heeft hier moeite mee. 
Er was tijdens de afgelopen vergadering van Sociaal Cultureel Muziekbuurt wel besloten dit 
zo te doen.  Ineke verzoekt de mensen terug te vallen op de buddy’s die beschikbaar zijn om 
elkaar te helpen met het invullen van de nieuwe formulieren. Mensen kunnen aan de bel 
trekken als ze er niet uitkomen, er zijn vrijwilligers aanwezig om te helpen. Half december 
komt er een brief vanuit de VBS met daarin het verzoek om uiterlijk half januari de ingevulde 
afdracht formulieren in te leveren. Het doel is tijdens de gecombineerde vergaderding in 
maart 2017 de concept jaarstukken te bespreken en tijdens de Algemene Ledenvergadering 
in april 2017 vast te stellen; anders is de VBS te laat met inleveren. Dit moet volgens de 
verordening van de gemeente voor 1 mei 2017 gebeuren. Aan Sociaal Cultureel Muziekbuurt 
is verzocht om in hun jaarverslag tevens door te geven hoeveel leden de clubjes hebben. 

 

5. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de soc. cult. werkgroepen 
 

 Nel Bloemen en Huib van der Wal leggen uit dat het Klaverjassen per 1 januari 2017 na 35 
jaar ophoudt met bestaan. Tot en met de kerst 2016 worden er bijeenkomsten 
georganiseerd. Er is helaas een pure noodzaak om te stoppen, mensen worden ouder en 
durven de deur niet meer uit, er is geen aanwas van nieuwe leden en jonge mensen 
klaverjassen niet. Ooit is begonnen met 10 tafeltjes, maar nu zijn er nog maar met moeite 2 a 
3 tafeltjes in gebruik. Ineke vraagt aan Joke of de terugloop ook zichtbaar is bij andere 
klaverjasclubs, en wil brainstormen over een reddingspoging. De VBS betaalt in 2017 35x 
zaalhuur en wil kijken naar nieuwe kansen voor 2017. Zou het eventueel overdag kunnen is 
de vraag. Ton Hendriks merkt op dat wellicht samengaan van de klaverjasclubs wellicht 
uitkomst zal bieden? Ineke vraagt Nel en Huib of ze tijdens de laatste bijeenkomst afscheid 
willen nemen, of tijdens de volgende gecombineerde vergadering (23 maart 2017). 

 Marjan van Delft van de Meet & Greet merkt op dat ondanks de mailing naar ruim 200 
mensen en geplaatste krantenartikelen te weinig mensen naar hun vrijdagavonden komen. 
Ook de Meet & Greet overweegt te stoppen, maar er moet eerst nog een evaluatie komen. 
Marian vraagt zich af wat ze nog meer moet doen om de Meet & Greet in stand te kunnen 
houden. De avonden zijn altijd super en heel gezellig, de mensen vinden het geweldig. Ook 
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de zaal wordt als prettig ervaren. Wellicht wordt de muziek niet aantrekkelijk genoeg 
gevonden door jonge mensen. Het is ook lastig mensen vast te houden ondanks het zeer 
afwisselende en gevarieerde programma, ook hiervoor geldt dat ouderen ’s-avonds niet 
meer de deur uit gaan. De bijeenkomsten van de 2e vrijdagavonden van januari en 
september (in verband met het Strandwalfestival) moeten geannuleerd worden. Joke gaat 
regelen dat de zaal dan ‘s morgens door de Swinging Oldtimers gebruikt wordt. 
9 december aanstaande is de kersteditie van de Meet & Greet. 

 Emy Gideonse van de discussiegroep vertelt dat ze een introducé heeft meegenomen: 
Norma Rison. Er stonden 7 mensen op de wachtlijst, vandaar dat er besloten is om een 
tweede discussiegroep op te richten, welke start per 11 januari 2017. Helaas was het niet 
mogelijk om al in december te starten. Er gaat voorlopig proefgedraaid worden met deze 2 
groepen, beide in de bestuurskamer van de VBS zodat er geen zaalhuur noodzakelijk is. Ineke 
vraagt of Norma een deelnemerslijst wil inleveren met alle gegevens en geboortedatums, 
maar ook wie voorzitter en penningmeester is. Tijdens de volgende gecombineerde 
vergadering kan dan verteld worden hoe het de eerste maanden is gegaan. 

 De dartclub heeft 2 nieuwe dartborden gekocht en heeft aan de VBS gevraagd de 
beschermringen voor haar rekening te nemen. Door de aanschaf van deze borden kon Wim 
Nijhuis een aantal nieuwe mensen toelaten tot de dartclub. 

 Jos Reneman van de Schilderclub legt uit dat gedurende de gehele maand maart 2017 een 
expositie te zien zal zijn in de bibliotheek. Ze vraagt of er een wethouder aanwezig kan zijn 
tijdens de opening van de expositie. De naam van Marloes Borsboom wordt genoemd, Ineke 
vraagt of er een voorkeursdatum is voor de opening zodat ze dat aan Marloes kan 
doorgeven. 

 Marjolijn Peters (Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord) vertelt dat er 4 Pilates workshops 
worden gegeven op maandag 28 november, woensdag 30 november, maandag 12 december 
en woensdag 14 december in de rode zaal in wijkcentrum Stervoorde. Op de Facebook 
pagina en de website staan de datums ook vermeld, leeftijd en/of geen conditie is geen enkel 
bezwaar. Ineke geeft het advies om ook de schrijvende pers te gaan informeren. 

 Jacob Schot (bewonersorganisatie de Strijp) vertelt over een aantal acties van de BODS: 
o Actie “1x bukken”, een actie die door Jacob verzonnen is om het afval in de wijk op 

te rapen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
o De Groene Duim is recent door wethouder Marloes Borsboom uitgereikt aan de 

BODS vanwege een groeninitiatief binnen de wijk, een actie om een boomspiegel te 
adopteren door de bewoners. 

o Actie Duurzaam de Strijp. Er komt een 2de actie binnen de wijk voor het collectief 
inkopen van energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. 

o Met Halloween deden ruim 300 kinderen mee en was daarmee een groot succes. 

 Joke Eijkelhof vertelt dat zij zeer tevreden is over de Ontmoetingsochtenden, er komen 35 
tot 40 mensen op af. Er is een nieuwe medewerker die gaat breien en haken. 

 Paul van de Country linedance vertelt dat de datum van het jaarfeest is vastgesteld en vraagt 
in het kader van de financiën wat de doorbelasting is naar de werkgroepen van bijvoorbeeld 
de zaalhuur. Ineke legt uit, dat de gemeente voor de VBS wil komen tot een plan voor een 
proefperiode vooruitlopend op de aanpassing van de subsidieverordening. In de nieuw op te 
stellen subsidieverordening vervallen een aantal zaken en wordt de subsidie mogelijk 
gestopt. Ineke vertelt verder, dat zolang we niets horen alles bij het oude blijft. 

 Marjolijn Peters (Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord) vertelt over Halloween op 22 
oktober, dat georganiseerd was met de Weggeefwinkel in de wijk. Volgend jaar wordt het 
weer georganiseerd. Met de kerst wordt er weer de wijk ingegaan om ouderen en 
alleenstaanden een attentie te bezorgen. 

 Onno Boks (Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid) vertelt over de zeer succesvolle Sint 
Maarten viering welke gedaan is samen met de Petrusschool en de Stichting Kinderopvang 
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Rijswijk. Er werden eerst in Stervoorde door zo’n 35 kinderen lampionnen geschilderd, 
daarna is er gewandeld naar het schoolplein van de Petrus waar de kinderen aansloten bij de 
rest. Een bont gekleurde sliert van zo’n 300 kinderen slingerde door de wijk met verlichte 
lampionnen. Deze gezamenlijke activiteit was zeer succesvol en is de basis voor meer 
activiteiten in gezamenlijk verband.  
Op woensdag 30 november zal Sinterklaas met zijn Pieten vanaf 13:30 uur zijn opwachting 
maken in Stervoorde, en op 14 december is er een kerstcrea voor de kinderen in Stervoorde. 

 

6. W.v.t.t.k. 
 

 Kerstattenties voor onze vrijwilligers. Tony en Aad Bekink en Yvonne Vermeulen hebben de 
enveloppen geschreven en de VVV kerstbonnen samen met de kerstboodschap van de VBS in 
de enveloppen gedaan. Joke had alles op alles gezet om de ledenlijst op tijd te actualiseren. 
De enveloppen worden aan het einde van de vergadering uitgedeeld, Ineke verzoekt de 
vertegenwoordigers de enveloppen door te geven naar ieders achterban. Vanaf volgend jaar 
moeten de besturen rechtstreeks hun vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende het 
afgelopen jaar. Het is belangrijk dat deze traditie in stand gehouden wordt. Dit jaar is er 
helaas geen Kerstbijeenkomst wegens ontbrekende menskracht. 

 De volgende gecombineerde vergaderingen in 2017 zijn op donderdag 23 maart, woensdag 
24 mei, dinsdag 26 september en maandag 20 november. 

 De volgende algemene ledenvergadering in 2017 is op donderdag 20 april. 

 Op maandag 12 december is het jaarlijkse feest voor alle vrijwilligers van Rijswijk van 16 tot  

20 uur in de Rijswijkse Schouwburg 

 Ineke attendeert de aanwezigen op een probleem wat zich de laatste tijd regelmatig 
voordoet, de deur van de bestuurskamer van de VBS wordt niet afgesloten. Ineke verzoekt 
de mensen hierop extra toe te zien en dat de laatste de deur afsluit of laat afsluiten. Het 
bestuur realiseert zich ook dat dit ook nog wel eens nagelaten wordt door het beheer van 
Welzijn Rijswijk, ondanks het feit dat aan hen wordt gevraagd af te sluiten. Het wordt 
simpelweg vergeten. 

 De bestuurskamer van de VBS is geen rommelkamer. Aan iedereen wordt ook verzocht zijn 
of haar spullen mee te nemen en niet (al dan niet) tijdelijk achter te laten. 

 Per 1 januari 2017 gaat het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Rijswijk in. De blauwe 
zones bij Stervoorde verdwijnen. De eerste 2 uur wordt € 0,30 per uur betaald, vanaf het 
derde uur wordt € 1,50 per uur betaald. 

 
7. Rondvraag 

 
 Ton Hendriks betreurt het dat er door de Bewonersorganisatie Muziekbuurt nauwelijks 

activiteiten worden georganiseerd in de Muziekbuurt. 

 Norma Risan vraagt zich af wat er met de lamellen in de bestuurskamer van de VBS aan de 
hand is. Deze vallen er soms namelijk af. En dat klopt inderdaad. 

 Marjolijn Peters vraagt zich af waar ze blanco papier kan vinden als ze wil kopiëren op de 
printer in de bestuurskamer van de VBS. Joke Eijkelhof legt uit dat er altijd papier achter de 
onderste klep van de printer opgeslagen is wat gewoon gepakt kan worden. 

 Joke Eijkelhof vertelt dat het kerststukjes maken dit jaar niet door gaat vanwege het 
ontbreken van menskracht. Volgend jaar (hopelijk) wel weer een workshop. 

 
8. Sluiting 

 
Voorzitter Ineke dankt een iedereen voor zijn/haar komst, sluit de vergadering om 21:50 uur en 
nodigt iedereen uit voor een drankje in de kantine. De kerst cadeaubonnen worden uitgedeeld. 


