Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen
Donderdag 23 maart 2017, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde

Aanwezig: Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS + notulen), Robert
Flinterman (Administratiekantoor), Paul Kuijpers, Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim
Nijhuis (Darten), Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Norma Rison, Sylvia de
Koning (Gespreksgroep), Jos Reneman, Jules Seelig (Schilderclub), Jacob Schot, Huub
Klunder, Maria Rosa Flinterman (BODS), Wil Visser (BOMB), Paul Oostveen (BOSZ), Zusan
Titulaer (BSN), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Ruud Schipper (SCMB)
Afwezig met kennisgeving: Elly van der Meer, Coby Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo, Jos de
Beer (Bridge), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Nicolette van ’t Wel, Manon Stuut
(Kinderkledingbeurs), Marjan van Delft, Patrice Postuma (The Swinging Oldtimers / Meet &
Greet), Nico van Geresteijn (BOMB), Trix Alexander, Carla Jungschläger (BOSZ), Frans Kalse,
Ron Fitz (BSN), Annika en Herman Bloemsaat, Mary Holstein, Marianne Koot, Josje van
Swieten (SCMB)

1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter Ineke opent om 19:31 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 19 berichten van
verhindering binnen gekomen. We vergaderen vanavond in de groene zaal van Stervoorde in
plaats van in de blauwe zaal, die door ons was aangevraagd. Het past hier allemaal maar
net.
Een aantal mensen heet Ineke in het bijzonder welkom, te weten: Wil Visser van de
Bewonersorganisatie Muziekbuurt, Sylvia de Koning van de nieuwe Vrouwengespreksgroep,
Jules Seelig van het Schilderen in Stervoorde, Paul Oostveen, lid van de kascommissie en
Robert Flinterman, die de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 heeft opgesteld.
2.
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Ontvangen en verzonden stukken

Overlijdenskaart van Huib van der Wal. Huib zat tot einde 2016 in het bestuur van het
Klaverjassen. Jos Reneman vertelt: Huib en zijn echtgenote zijn een dag na elkaar
overleden. Huib is van de trap gevallen. Ineke verzoekt iedereen de condoleance kaart te
tekenen.
De subsidie voor de VBS voor 2015 is achteraf definitief vastgesteld op ruim € 45.500. De
voorlopige subsidie voor het jaar 2017 is vastgesteld op € 46.600. Deze is hoger,
voornamelijk omdat het aantal inwoners van ons verzorgingsgebied inmiddels ook hoger
is.
Ineke heeft iedereen een mail van de gemeente doorgestuurd met een uitnodiging voor
een Brede Welzijnsbijeenkomst op vrijdag 21 april aanstaande van 12 tot 17 uur. De
definitieve uitnodiging volgt later. Ineke vertelt dat dit een interessante bijeenkomst zal
zijn.



Ineke vertelt over de laatste stand van zaken van de zieke Wicher Heemskerk. Wicher is
nog steeds ziek maar heeft ook waarschijnlijk permanente hersenschade opgelopen van
zijn hartinfarcten en keert niet meer terug bij de VBS. Robert Flinterman heeft de
boekhouding opgevangen tijdens de afwezigheid van Wicher en mede hierdoor kan de
VBS het jaarverslag 2016 op tijd inleveren bij de gemeente.
3.

Verslag van de vergadering van maandag 21 november 2016

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 21 november 2016 is goedgekeurd met
de opmerking dat Norma Rison gespeld was als Norma Risan.
4.

Gewijzigd Reglement “Werkwijze gecombineerde vergadering van het bestuur
met de werkgroepen”

Voorzitter Ineke doorloopt de verschillen ten opzicht van vorig jaar:
o 2016 is 2017 geworden
o Paragraaf 3.2, bij de werkgroep “Computergebruik op maat” is toegevoegd, dat er ook
inloopbijeenkomsten zijn.
o Paragraaf 3.8, de werkgroep “Gespreksgroep” is toegevoegd.
o Werkgroep “Klaverjassen” is verwijderd, deze is gestopt eind 2016.
Verder zijn er geen wijzigingen.
Wim Nijhuis stelt de vraag of dergelijke wijzigingen via een notaris lopen, voorzitter Ineke
beantwoordt dat dit niet het geval is omdat dat niet hoeft, het is een interne
aangelegenheid. De vaststelling van het Reglement vindt plaats tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 20 april aanstaande.
Emy Gideonse merkt op dat de Gespreksgroep bijna hetzelfde is als de Discussiegroep, maar
net even anders.
5.

Jaarverslag en jaarrekening 2016 en begroting en werkplan 2018

Robert Flinterman stelt zich voor. Hij is via zijn vrouw Maria Rosa en Jacob Schot bij de VBS
gekomen.
Het jaarverslag 2016 wordt pagina voor pagina doorgenomen.
Wim Nijhuis vraagt zich af waarom er in 2016 geen Koningsbal is geweest. Ineke legt uit dat
dit niet mocht van Welzijn Rijswijk vanwege het Alzheimer Café. Die maakte op de
betreffende avond gebruik van de grote zaal in Stervoorde. Het Koningsbal gaat dit jaar wel
door!
Sociaal jaarverslag 2016:
 Pagina 21 Schilderen. Jos Reneman legt uit dat haar leden zich zorgen maken over hun
voortbestaan nu er gesproken wordt over de toekomst van de VBS.
 Pagina 34 Ton Hendriks vertelt over de wandversiering die Sociaal Cultureel Muziekbuurt
heeft laten maken. Iedereen (alle clubjes) staat erop, de band is neutraal om iedereen
gelijk te behandelen. Er moet nog een oplossing komen voor de plek van de
wandversiering, deze is 10 meter lang en mag niet blijven hangen in de school.
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Voorzitter Ineke merkt op dat dit jaar bij alle werkgroepen het aantal deelnemers is
vermeld. De gemeente wil dit weten en stelt dit als eis. In het formulier dat de VBS invult
voor de gemeente wordt dit gevraagd.

Voorzitter Ineke constateert dat iedereen van de aanwezigen akkoord is met het jaarverslag
2016.
Financieel jaarverslag 2016:
 Pagina 40 geeft de realisatie en de begroting weer in een staat van baten en lasten. De
VBS heeft dit jaar een verlies van € 6.200 terwijl er € 9.500 als verlies begroot was.
 Pagina 42 vermeldt de staat van baten en lasten per bewonersorganisatie en van de
sociaal culturele werkgroepen in Stervoorde en in de Muziekbuurt. Robert Flinterman
legt uit hoe het zit met de presentatie van “resultaat” en “subsidie”. Deze laatste staat
vermeld met de afdracht aan de VBS reeds in mindering gebracht.
 Pagina 38, balans. Robert Flinterman legt uit dat de VBS er redelijk voor staat. Er is
€ 92.597 in kas, het vermogen is dit jaar iets afgenomen, we hoeven ons geen zorgen te
maken.
Zusan Titulaer vraagt waar de post “egalisatie en voorziening” voor dient. Ineke legt uit
dat deze post ieder jaar in de jaarrekening staat. Robert voegt er aan toe dat je het moet
zien als “algemene reserve”.
 Pagina 40, Zusan Titulaer vraagt wat er valt onder de post “ALV”. Robert legt uit dat hier
de kosten ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering onder vallen, zoals de
kosten van Wicher en Robert omdat dit betaalde krachten zijn. Deze kosten zijn in 2016
afgenomen. Ineke merkt verder op dat de gemeente op de hoogte is van het feit dat er
kosten gemaakt worden voor de boekhouding.
Paul Kuijpers vraagt of er een onderbouwing is voor de post vrijwilligers. Robert legt uit
dat dit een verbeterpunt is in het grote geheel. Er is te weinig bekend waaraan de kosten
voor de vrijwilligers aan uitgegeven zijn. Robert verzoekt een ieder deze kostenpost
beter te specificeren. Onno Boks legt uit dat dit een verzamelpost is voor onder andere
vergoedingen, onkosten en geschenken voor de vrijwilligers. In 2016 is juist een
vereenvoudiging van boekhouden doorgevoerd, er zijn een behoorlijk aantal
kostenposten samengevoegd. Specificaties zijn er in de vorm van bonnen die ingeleverd
zijn.
 Robert Flinterman merkt op over pagina 41 dat hier de sociaal culturele activiteiten in de
Muziekbuurt en Stervoorde naast elkaar gezet zijn. Bij de Muziekbuurt betalen de leden
€ 5,95 per maand en in Stervoorde € 7,=
De kascommissie bestond dit jaar uit Paul Oostveen en Wim Nijhuis. Zij hebben op de dag
van de vergadering met Robert Flinterman om de tafel gezeten en hebben de volgende
opmerkingen:
 Een aantal punten zijn verduidelijkt door Robert Flinterman, maar er moet meer
duidelijkheid komen waaraan alles uitgegeven is bij Koningsdag. Voorzitter Ineke legt uit
dat in principe Koningsdag de VBS geen geld kost omdat de gemeente daar een aparte
subsidie voor geeft van maximaal € 1.650 .
 Per kwartaal moet duidelijk worden hoe de VBS er voor staat. Robert Flinterman merkt
op dat gedurende het gehele jaar bijsturen voordelen geeft en dat dit voor iedereen
prettiger is. Aan het eind van het jaar is het te laat daarvoor, 2016 is daar een voorbeeld
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van. Het voorstel van de kascommissie is om dat in 2017 te gaan invoeren. Ineke merkt
op dat veel werkgroepen hun administratie al maandelijks inleveren. Emy Gideonse
merkt op dat het voor hen per halfjaar beter is. Jacob Schot geeft aan dat dit niet voor de
bewonersorganisaties geldt.
Ineke merkt op: Laat je administratie niet versloffen, discipline is gewenst. Er moet dit jaar
eerder gesignaleerd worden of er knelpunten of problemen zijn.
Uitzonderingen zoals de Discussiegroep van Emy Gideonse moeten kunnen. Het gaat om de
interne financiële boekhouding, deze moet op tijd ingeleverd en bijgehouden worden.
Robert Flinterman merkt verder op dat de werkgroepen die met een bankrekening werken
het minst problematisch zijn, bij andere werkgroepen is het vaak een boodschappentas vol
met bonnetjes waardoor er geen overzicht is. Dit moet in kleinere beetjes geregeld en
geadministreerd worden, en zeker niet tot het eind van het jaar wachten.
Jacob Schot merkt op: neem controlepunten op 1 juli, 1 oktober en aan het eind van het
jaar. Ineke merkt op: zorg na iedere maand dat alle bonnen verwerkt zijn in je administratie.
Er moeten geen grote periodes ingeleverd worden bij het bestuur, hooguit eens per
kwartaal.
Wim noemt als doelstelling: iedere maand inleveren, per kwartaal controleren en bijsturen.
Jos Reneman vraagt: worden de ingeleverde stukken gelijk ingeboekt?
Ineke merkt op: de ingeleverde stukken van 2016 bevatten veel fouten, er moest veel
worden overgedaan en er moest veel bijgestuurd worden. Dit gaat het bestuur na afloop van
dit jaar niet nogmaals doen.
Robert Flinterman hakt de knoop door: iedereen begrijpt de noodzaak om maandelijks de
administratie in te leveren en per kwartaal de boel te controleren en te verwerken. Het
bestuur koppelt weer terug naar de betreffende werkgroepen. Dit wordt per stemming
aangenomen.
Pagina 42: Ton Hendriks legt uit waar het betalingsverschil van € 3.000 vandaan komt.
Verder legt hij uit waar de pijnpunten liggen van een aantal onderliggende sociaal culturele
clubjes van de Muziekbuurt. Deze hebben vooral te maken met het feit dat de mensen niet
kunnen (en willen) boekhouden.
Voorzitter Ineke constateert dat de gecombineerde vergadering akkoord is met het
financieel jaarverslag 2016.
Wim Nijhuis leest de goedkeurende verklaring van de kascommissie vervolgens voor.
Pagina 43, de begroting 2018. Robert Flinterman legt uit dat er gemiddelden zijn genomen,
de begroting is gebaseerd op voorgaande jaren. Het is gewenst dat er een
activiteitenkalender 2018 komt met de bijbehorende kosten. Robert Flinterman vraagt een
ieder om daar de komende tijd over na te denken. Als er bekend is welke activiteiten er zijn
levert dat een betere onderbouwing op.
Voor 2018 wordt een negatief resultaat van € 5.000 verwacht, dit is een verbetering ten
opzichte van 2016.
Voorzitter Ineke constateert dat deze vergadering akkoord is met de begroting voor 2018.
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Werkplan 2018: Er is niets veranderd ten opzicht van 2017.
Voorzitter Ineke constateert dat deze vergadering akkoord is met het werkplan 2018.
6.









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

Norma Rison: wij (werkgroep Vrouwengespreksgroep) zijn pas nieuw, met deelnemers in
de leeftijdscategorie 60 tot 75 jaar. We zijn het spiegelbeeld van de werkgroep van Emy
Gideonse en zijn gemiddeld 2x per maand bij elkaar. Iedereen heeft het naar de zin, het
is een erg leuke groep. In mei wordt er hopelijk geëvalueerd. We eindigen in mei met
koffie en gebak in Carpe Diem. Aan het eind van het jaar sluiten we af met een tripje of
uitje. Norma bedankt Emy van de Discussiegroep dat ze in de keuken mocht kijken, ze
heeft veel opgestoken en geleerd. De Gespreksgroep bestaat uit een leuk en gemêleerd
gezelschap.
Ton Hendriks vertelt, dat de locatie van het wijkcentrum in de Muziekbuurt een
probleem blijft door de slechte ligging van de brede school. Ineke doet Ton de suggestie
om naar de bijeenkomst van 21 april te gaan om dit te bespreken met de gemeente.
Jos Reneman: 1ste 3 maanden zijn druk geweest, er is een expositie in Stervoorde
geweest, voor Resto van Harte zijn schilderijen gemaakt, en er was een workshop
abstract schilderen en op dit moment is er een tentoonstelling in de bibliotheek. Jules
Seelig vertelt dat er op 11 april aanstaande in Stervoorde een taalcafé wordt geopend,
waarvoor de Schilderclub letters zal beschilderen.
Voorzitter Ineke merkt dat Cees van Delft met ingang van 1 maart jl. geen voorzitter
meer is van de Swinging Oldtimers / Meet & Greet. Hij blijft wel spelen bij The Swinging
Oldtimers.
Het bestuur is nog in gesprek met Helmi Verhoeven over een mogelijk doorstart van de
Zanggroep, die onder de lumpsum regeling de vrijgekomen uren van de Klaverjasclub zou
kunnen opvullen.
7.

VBS jaarrekening 2017

Volgende week dinsdag (28 maart) heeft het bestuur een overleg met de gemeente. Robert
Flinterman heeft de vraag gesteld of het mogelijk is om een standaardovereenkomst tussen
de VBS en de afzonderlijke werkgroepen te laten ondertekenen, waarin onder meer de
financiële eindverantwoordelijkheid wordt geregeld van een werkgroep.
Werkgroepen moeten als een goed huisvader omgaan met de financiën en middelen die ter
beschikking staan. Het bestuur informeert tijdens de ALV in april wat er uit het overleg met
de gemeente is gekomen. Naar aanleiding van de vraag van Wim Nijhuis wat er bedoeld
wordt met “middelen” legt Ineke uit, dat hierbij kan worden gedacht aan de zalen, waar zij
gebruik van maken.
8.

W.v.t.t.k.

Voorzitter Ineke vraagt een ieder de volgende datums in hun agenda te zetten:
 Gecombineerde vergaderingen 2017: woensdag 24 mei, dinsdag 26 september en
maandag 20 november
 Algemene Ledenvergadering 2017: donderdag 20 april
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal Wicher aftreden als bestuurslid van de VBS.
Voorzitter Ineke spreekt uit verheugd te zijn dat Robert Flinterman zijn plaats in wil nemen
als bestuurslid.
9.

Rondvraag

Wil Visser (Bewonersorganisatie Muziekbuurt): dit is voor mij de eerste keer bij deze
vergadering. Hoe worden onze activiteiten bekend gemaakt aan de bewoners in ons
verzorgingsgebied? Ineke legt uit: deze staan in het activiteitenboekje van de VBS wat ieder
jaar eind augustus verspreid wordt in het gehele verzorgingsgebied. Wil stelt voor om ook
persberichten te verspreiden.
Wim Nijhuis dankt het bestuur voor de inzet in de afgelopen periode.
10.

Sluiting

Voorzitter Ineke dankt een iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 21:21
uur.
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