Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen
Dinsdag 26 september 2017, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde

Aanwezig:
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Coby
Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Wim Nijhuis (Darten),
Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Lianne Verwijmeren, Joke Veldhuizen
(Gespreksgroep), Jos Reneman (Schilderclub), Jacob Schot (BODS), Moeslima
Mohammadamin (BOSZ), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Betty Theunissen (SCMB)
Tevens aanwezig: Perry Bolsouman (toehoorder)
Afwezig (met kennisgeving):
Truus Hoekstra (Bingo), Elly van der Meer, Yvonne Sloet tot Everlo (Bridge), Paul Kuijpers
(Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Nicolette van ’t Wel, Manon
Stuut (Kinderkledingbeurs), Helmi Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym), Jules Seelig
(Schilderclub), Patrice Postuma (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Clazien de Graaf
(Wandelen), Tonny en Aad Bekink (Zondagmiddagdansen), Huub Klunder (BODS), Trix
Alexander (BOSZ), Zusan Titulaer, Frans Kalse (BSN), Annika en Herman Bloemsaat (SCMB)
1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter Ineke opent om 19:33 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom. Deze vergadering is de eerste na
de zomer, iedereen is weer volop bezig het iedereen naar de zin te maken in de wijken.
Er zijn 18 berichten van verhindering binnen gekomen, eigenlijk zijn dit er 19 vanwege Ruud
Schipper die ziek is. Ruud is een trouw bezoeker van de gecombineerde vergaderingen.
Ineke geeft Ton Hendriks het woord, Ton legt uit dat Ruud momenteel in een hospice
opgenomen is en aan de morfinepomp ligt. Belangstellenden kunnen hem bellen voor een
afspraak. Ineke heeft een kaart voor Ruud klaar liggen en verzoekt iedereen er wat op te
schrijven.
Voor de vrouwen gespreksgroep zijn er 2 nieuwe vertegenwoordigers aanwezig, Lianne
Verwijmeren en Joke Veldhuizen. Lianne doet de administratie en Joke is de
penningmeester.
Moeslima Mohammedamin is er namens de Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. Zij is
ook betrokken bij de weggeefwinkel.
Perry Bolsouman stelt zich aan iedereen voor. Hij oriënteert zich momenteel op het
penningmeesterschap bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt.
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We hebben allemaal het nieuwe activiteitenboekje van de VBS in de bus gehad, deze is door
de bewonersorganisaties rondgebracht. Het boekje is actueel, alleen de oude voorzitter van
de vrouwen gespreksgroep staat er nog in. De Bingo in Stervoorde, die deze maand van start
is gegaan, ontbreekt helaas nog.
2.



Ontvangen en verzonden stukken

Ontvangen stukken
1. Het bestuur heeft bij de belastingdienst een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)
status aangevraagd. Er werden aanvullende gegevens gevraagd die opgestuurd
werden naar de belastingdienst, en op de website zijn ook de nodige aanpassingen
gedaan. De VBS heeft lang niets gehoord, in augustus kwam het verlossende woord,
een voornemen tot afwijzing.
Als grondslag voor het hebben van een ANBI status geldt dat de feitelijke doelstelling
en de feitelijke werkzaamheden nagenoeg uitsluitend (meer dan 90%) het algemeen
belang moeten dienen. Uit het beleidsplan en de informatie op de website van de
VBS blijkt dat de activiteiten ook gericht zijn op vrijetijdsbesteding van de bewoners
van het werkgebied. De belastingdienst concludeert dat de feitelijke werkzaamheden
niet voor meer dan 90% gericht zijn op het algemeen nut. Door de vraag van een
bijdrage aan bepaalde activiteiten of contributie aan de leden zouden de betreffende
activiteiten gericht zijn op de particuliere belangen van de leden / deelnemers.
Dit heeft tot gevolg dat de VBS geen recht heeft op faciliteiten van uit de gemeente
voor wat betreft parkeren.
Inmiddels kan er 2 uur gratis geparkeerd worden bij Stervoorde.
Jos de Beer vraagt zich af wat de reden was voor de VBS om een ANBI status aan te
vragen. Ineke legt uit dat dit gedaan is naar aanleiding van het nieuwe parkeerbeleid.
Jos merkt op dat meestal een instelling een ANBI status aanvraagt om
belastingvoordeel te behalen. Er zijn dan namelijk een aantal posten aftrekbaar
(giften etc.).
Jacob Schot merkt op dat het algemeen belang wat de VBS dient niet gezien wordt
door de belastingdienst als algemeen belang.
2. Welzijn Rijswijk heeft de jaarlijkse brief gestuurd met betrekking tot de
huurverhoging. De VBS betaalt € 10.070,10 per half jaar aan huur, vanaf 1 juli 2017.
Het nieuwe tarief is gebaseerd op een geïndexeerde stijging van 1%.
3. Coby Burgwal (erelid van de VBS) verhuist naar Schiedam, het vermoeden is naar een
verzorgingstehuis.



Verzonden stukken.
1. Aan de werkgroepen is gevraagd of zij weer een administratie van leden en
vrijwilligers willen aanleveren. Ineke herinnert de mensen er aan dat de
ledenadministratie actueel moet zijn.
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Ton Hendriks merkt op dat hun secretaris dat niet meer kan verzorgen.
2. Tevens is aan de werkgroepen gevraagd om het gebruik van de zalen op te geven
voor 2018. Joke wil weer voorzichtig beginnen vanaf oktober, en gaat dit oppakken.
3.

Verslag van de vergadering van woensdag 24 mei 2017

De vorige gecombineerde vergadering was en een grote hoeveelheid afwezigen vanwege
een belangrijke voetbalwedstrijd. Daarnaast was de vergadering dicht bij de zomervakantie.
Besloten is volgend jaar in januari bij elkaar te komen in plaats van in mei.
De data voor 2018 zijn: 24 januari, 20 maart, 24 september en 22 november.
Het verslag van de gecombineerde vergadering van 24 mei 2017 is unaniem goedgekeurd en
vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen:
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Pagina 1: Helmi staat wel in het activiteitenboekje met de Chi-gym en Samen-zang .
Pagina 2: Geen wijzigingen.
Perry Bolsouman stelt een vraag over de subsidieverordening, hij wil weten hoe het zit.
Robert Flinterman wil dit graag na de vergadering uitleggen aan Jan.
Pagina 3: Ineke merkt op dat het bestuur op 22 juni een gesprek heeft gehad met de
wethouder (Marloes Borsboom), er komt mogelijk een andere oplossing. Ineke
informeert de vergadering over de laatste gang van zaken: het voorstel van de VBS (de
conceptovereenkomst, die Robert heeft opgesteld), wordt aangehouden in afwachting
van een door de gemeente voorgestelde oplossing. De subsidies van de Culturele
instellingen en van de Bewonersorganisaties worden vooruitlopend op de aanpassing
van de Algemene Subsidieverordening aangepast). Beleidsmedewerker José de Vries
Rosengarten informeerde de VBS op navraag van de laatste status: het is nog steeds de
bedoeling om eind van dit jaar een startnotitie m.b.t. de aanpassing van het
subsidiebeleid / de subsidieverordening in te brengen in de gemeenteraad. Hierin wordt
vooral uitgewerkt hoe de planning er uit ziet, welke personele inzet er mee gemoeid is,
maar ook welke maatregelen eventueel al vooruitlopend op de aanpassing getroffen
kunnen worden. Daar hoort wat betreft José het voorstel bij zoals Robert Flinterman dat
heeft uitgewerkt. Een ding is zeker: de subsidieverordening wordt niet meer aangepast
voor de verkiezingen. Het hoogst haalbare (en daar werkt de gemeente ook naar toe) is
dat het proces tot een voorstel voor aanpassing in gang wordt gezet, daarnaast kan de
gemeente dan gaan werken volgens het voorstel van de VBS met betrekking tot de
verantwoording.
De VBS houdt het warm bij de gemeente!
Perry Bolsouman vraagt zich af of de gemeente heeft aangegeven hoe ze dat willen
realiseren. Robert Flinterman geeft antwoord: er is door hem een voorstel voor het
college gemaakt. Daar is echter nog geen beslissing over genomen, dat duurt langer dan
verwacht.
Jos Reneman merkt op dat de Schilderclub nog steeds niet kan betalen bij de ING.
Pagina 4: Geen wijzigingen.

4.

Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele
werkgroepen

1. VVV bonnen 2017 voor de vrijwilligers.
Vorig jaar hebben alle vrijwilligers van de VBS een VVV cadeaubon gekregen. Dit VBS
is voornemens om dit jaar dat ook weer te doen. Deze bonnen worden dan tijdens de
gecombineerde vergadering in november gegeven aan alle vertegenwoordigers van
de werkgroepen. We moeten kijken of dat gaat lukken, wellicht moeten we het
vragen aan een paar vrijwilligers.
Jacob Schot vraagt zich af of de bewonersorganisaties de VVV cadeaubonnen zelf
moeten betalen. Ineke zegt dat deze dit jaar door de VBS betaald kunnen worden.
2. Feestavond januari 2018.
De VBS heeft aan Tonny Bekink gevraagd om het VBS-bestuur te ondersteunen in het
organiseren van een gezellige feestavond voor onze vrijwilligers in januari 2018 als
dank voor hun inzet in 2017.
Jos de Beer vraagt of hij hierover met Tonny contact mag opnemen.
Robert Flinterman wil graag in december de offerte in kunnen boeken zodat deze
niet mee genomen hoeft te worden in boekjaar 2018. Januari was uit nood geboren
vanwege de beperkte beschikbaarheidsdata.
3. Er is per 1 september een nieuwe Bingo. Er waren bij de eerste keer 23 mensen
aanwezig Ineke merkt op dat de VBS een Stimuleringsfonds heeft voor startende
werkgroepen.
4. Op vrijdag starten de Samen-zang groep en Chi-gym groep, deze moeten ook nog
goed op gang komen.
5. Afgelopen zaterdag (23 september) was de Seniorenbeurs in Stervoorde. Er waren
diverse VBS werkgroepen vertegenwoordigd zoals de BSN, de
Vrouwengespreksgroep, het Zondagmiddagdansen, Darten en de Samen-zang en de
Chi-gym. Ook Moeslima was er namens de BOSZ. De VBS had 2 tafels en was
daarmee geweldig vertegenwoordigd.
Voorzitter Ineke schorst om 20:30 uur de vergadering, zodat iedereen koffie kan
nemen. De vergadering wordt om 20:45 uur weer hervat.
5.
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Financiën

Halfjaarcijfers. Robert Flinterman neemt het woord. Van de bewonersorganisaties is
momenteel onvoldoende bekend is wat er op hun planning staat. Vandaar aan de
bewoners-organisaties een dringend appel om door te geven wat ze resterende
maanden gaan doen en wat het gaat kosten. Verder merkt Robert op dat als de
bewonersorganisaties geld tekort komen ze kunnen aankloppen bij de VBS met het
verzoek of de VBS bij kan springen. Op verzoek van Jacob stuurt Robert de
bewonersorganisaties hierover een mail



Kasgeld. Robert Flinterman verzoekt de werkgroepen om na te tellen wat er
daadwerkelijk in kas is en dit door te geven aan het VBS-bestuur. De grens is € 200,
kleine bedragen zijn niet van belang. Het verzoek is om dit uiterlijk in december door te
geven in verband met de jaarbalans 2017. Er zijn werkgroepen met cash geld en dat
moet geteld worden. De werkelijkheid is vaak anders dan dat er op papier staat.
Perry Bolsouman stelt vragen over de begroting, Robert geeft kort en bondig antwoord.
6.

W.v.t.t.k.



Een binnengekomen bericht van assistent supermarktmanager Vincent Rozenboom van
de Albert Heijn XL in de Boogaard: in week 40 is de week van de ouderen, Albert Heijn XL
gaat een lunch organiseren voor ouderen. Deze lunch zal plaatsvinden in de winkel op
donderdag 5 oktober. Albert Heijn XL hoopt dat het succes groot is zodat zij deze lunch
vaker kunnen organiseren.



Vrijwilligersprijzen 2017. Vrijwilligers die een pluim verdienen konden worden
aanbevolen bij de gemeente. Maandag 11 december worden tijdens het jaarlijkse
vrijwilligersfeest de uitreikingen gedaan. Er zijn 4 categorieën: jongeren tot 25 jaar,
individueel vanaf 25 jaar, groepen vanaf 3 personen en buurtinitiatief. Daar zijn
inmiddels een aantal vrijwilligers uit genomineerd, van deze genomineerden worden
portretten gemaakt waarin ze kunnen vertellen welk vrijwilligerswerk ze doen, wat hun
drijfveer is en wat ze er voor terug krijgen. In de periode 20 november tot 1 december
kunnen alle inwoners per categorie stemmen.



Tibor de Roo vernam dat het VBS-bestuur een rekening had ontvangen waar soep en
tosti op stonden, echter deze waren niet door een van de bestuursleden genuttigd. Er
worden wel meer consumpties genuttigd die op een bon van de VBS terechtkomen.
Ineke doet het verzoek alle consumpties voortaan cash af te rekening en niet meer op
rekening te bestellen. Als dat toch wel op rekening moet, graag vermelden welke
werkgroep dat betreft.

Gecombineerde vergadering 2017: maandag 20 november
Gecombineerde vergaderingen 2018: woensdag 24 januari, dinsdag 20 maart, maandag 24
september en donderdag 22 november
7.

Rondvraag

Jos Reneman: Er is een vrijwilliger afgelopen donderdag overleden tijdens haar vakantie, dat
is Els Stuiver.
8.

Sluiting en borrel

Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:10 uur en
nodigt iedereen uit voor de borrel.
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