Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen
Maandag 20 november 2017, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde

Aanwezig:
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Paul
Kuijpers, Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Emy
Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Lianne Verwijmeren (Gespreksgroep), Helmi
Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym), Jos Reneman (Schilderclub), Patrice Postuma (The
Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Jacob Schot
(BODS), Cees van der Sluis, Paula Heidema (BOMB), Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen,
Herman Bloemsaat (SCMB)
Afwezig (met kennisgeving):
Elly van der Meer, Coby Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo, Jos de Beer (Bridge), Elio Lo Conte
(Computerles op maat), Marjan van Delft (The Swinging Oldtimers / Meet & Greet), Clazien
de Graaf (Wandelen), Wil Visser (BOMB), Trix Alexander (BOSZ), Zusan Titulaer (BSN), Ton
Hendriks, Rob Swärtz (SCMB)
1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter Ineke opent om 19:35 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn 12 berichten van
verhindering binnen gekomen.
Ineke stelt de agenda van deze vergadering vast.
2.



Ontvangen en verzonden stukken

Ontvangen stukken
1. De VBS heeft eerst een voorlopige beschikking ontvangen van de belastingdienst met
de mededeling dat de VBS niet wordt aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde
Instelling). Inmiddels is de definitieve bevestiging door de VBS ontvangen. De
belastingdienst concludeert dat de feitelijke werkzaamheden niet voor meer dan 90%
gericht zijn op het algemeen nut, maar meer als privéactiviteiten gezien worden.



Verzonden stukken
1. Joke Eijkelhof is druk bezig met het bijhouden van alle vrijwilligers van de VBS.
Inmiddels zijn door de werkgroepen alle wijzigingen weer doorgegeven en is de lijst
weer compleet. Ineke complimenteert Joke voor haar inspanning. De namen zijn
doorgegeven aan Welzijn Rijswijk voor de vrijwilligerspassen 2018. Ook de datums
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en de tijden van de activiteiten welke in Stervoorde plaats gaan vinden in 2018 zijn
doorgegeven aan Welzijn Rijswijk.
3.

Verslag van de vergadering van dinsdag 26 september 2017

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 26 september 2017 wordt unaniem
goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen:





Pagina 1: Geen wijzigingen.
Pagina 2: Geen wijzigingen.
Pagina 3: Geen wijzigingen.
Pagina 4: Geen wijzigingen.

Jacob Schot stelt de vraag of de VVV cadeaubonnen volgend jaar ook door de VBS betaald
zullen gaan worden. Ineke meldt dat de kans groot is dat dit gaat gebeuren, maar dat een en
ander afhankelijk is van de begroting 2018. Maar omdat deze is vastgesteld in 2016 gaan we
daar op een later tijdstip op terugkomen.
Helmi Verhoeven stelt een vraag over de Senioren Welzijnsbeurs van 23 september. De VBS
was vertegenwoordigd met 2 tafels. Er was een geweldige toeloop van mensen. Helmi vraagt
naar de evaluatie door Welzijn Rijswijk en vraagt zich af er al een terugkoppeling is gekomen.
Ineke meldt dat er door de VBS niets is ontvangen hieromtrent, maar merkt op dat er wel
veel aandacht is gegeven aan het succes van de beurs op Social Media etc. Helmi maakt van
de gelegenheid gebruik om zich even aan iedereen voor te stellen.


Pagina 5: Geen wijzigingen.

Herman Bloemsaat geeft aan dat er wordt gesproken over halfjaarcijfers, en stelt de vraag
waarom die niet bij de uitnodiging voor de vergadering zaten. Ineke merkt op dat de VBS dat
nooit heeft gedaan.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4.
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Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele
werkgroepen

VVV bonnen 2017 voor de vrijwilligers.
De VVV cadeaubonnen worden tijdens de pauze uitgedeeld, de mensen kunnen ze in
ontvangst nemen en doorgeven aan hun achterban. Ineke dankt de vrijwilligers van het
zondagmiddagdansen voor hun inzet (schrijven van de enveloppen, etc). De bedoeling
(het verzoek) is dat de cadeaubonnen tijdens de laatste activiteit voor de kerst aan de
vrijwilligers gegeven worden.
Onno Boks merkt op dat de VVV cadeaubonnen ingaande 1 november niet meer
bestaan, en er tegenwoordig VVV cadeaukaarten bestaan. Het grote voordeel van deze
kaarten is dat ze met een saldo werken en niet in 1 keer uitgegeven hoeven te worden.
Feestavond 13 januari 2018.
De gelegenheid om vrijwilligers aan te melden is nog niet voorbij, dit kan nog tot uiterlijk
8 december. We gaan lekker eten bij Fong Shou op de Leyweg in Den Haag, er is

inmiddels gereserveerd. Er zijn op dit moment 52 (stand 20/11) aanmeldingen, Ineke
roept de werkgroepen, die nog geen aanmeldingen hebben doorgegeven, op om dit nog
te doen. De tijden stonden niet vermeld in de aankondiging, Ineke meldt dat de
feestavond start om 18 uur en tot +/- 21:30 uur duurt. Er is een leuke flyer die uitgedeeld
kan worden. We kunnen uitkijken naar iets leuks voor ons allen, dus niet alleen de VVV
cadeaubonnen maar ook dit etentje.
Herman Bloemsaat vraagt zich af of er ook rekening gehouden is met mensen met een
dieet, Herman heeft een glutenvrij dieet. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het een
lopend buffet betreft en dat er normaliter dan vermeld staat wat de ingrediënten zijn en
wat er in zit. Tonny gaat dit verifiëren bij Fung Shou en komt er op terug.
Ineke vraagt de groep of er wat te vertellen is over hun werkgroep.


Schilderclub – Jos Reneman:
Jos is blij dat haar internetbankieren eindelijk goed geregeld is.
Op 9 december is een kerstkraam gehuurd, de schilderclub doet mee aan de kerstmarkt.
De schilderclub heeft besloten in de ochtend een kerstlunch en in de middagen een
kerstborrel te organiseren.
Volgend jaar wordt er weer een expositie gegeven in de bibliotheek.



BO De Strijp – Jacob Schot:
De 4 bewonersorganisaties organiseren gezamenlijk een groot Sinterklaasfeest op
zondag 26 november. Momenteel zijn er meer dan 150 aanmeldingen. Zelfs op de site
van de gemeente Rijswijk wordt er ruchtbaarheid aan gegeven!
Op 16 december wordt er een kerstbingo bij Refleks georganiseerd.
Men is voornemens een buurtpreventieteam op te richten in de Strijp.



The Swinging Oldtimers -- Patrice Postuma:
Patrice heeft een grote kerstboom, een kunstboom van 2,5 meter hoog, en vraagt zich af
of ze die mag neerzetten en of deze een tijdje mag blijven staan in de grote zaal. Bij de
entree wil ze kerstballen neerleggen waar de mensen een wens op kunnen schrijven.
Ineke geeft aan dat daarvoor overleg moet plaatsvinden met Welzijn Rijswijk. Patrice
gaat een en ander navragen bij Welzijn Rijswijk.



Samen-zang en Chi-gym -- Helmi Verhoeven:
We zijn gestart met 2 minigroepjes voor de Samen-zang en de Chi Gym, er zijn
momenteel 6 mensen, dit zijn hechte groepjes. Vanaf januari moet dit aantal verder
groeien, de zanggroep is opgesplitst in een Nederlandstalige groep en een “klassieke en
allerlei talen” groep.
Verder geeft Helmi aan dat ze iets voor kinderen wil doen. Waar kan ze hiervoor
aankloppen. Ineke merkt op dat dit bij de VBS kan of bij Welzijn Rijswijk, of wellicht bij de
brede school bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt.



BO Muziekbuurt (Ineke is ad-interim voorzitter):
Er beginnen mensen in te stromen bij de bewonersorganisatie Muziekbuurt, er zijn
mensen die wellicht binnen het bestuur willen plaatsnemen.
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In de Rotonde van Molenvoorde wordt 9 december een feestavond georganiseerd met
muziek waar mensen in een ongedwongen sfeer met elkaar kunnen kennismaken. In de
laatste wijkkrant wordt hier melding van gemaakt. De bedoeling van deze feestavond is
de zichtbaarheid van de bewonersorganisatie te vergroten in de wijk.
Er is een wijkschouw geweest, er is een stimuleringsbon uitgereikt aan een bewoner als
prijs voor de verzorging van een prachtige voortuin in de wijk. Met de komende kerst is
het de bedoeling eenzelfde soort initiatief te gaan doen. Een soortgelijk idee bestaat ook
in de Strijp, hetgeen ook vermeld staat in de laatste wijkkrant van de Strijp.


BO Steenvoorde Noord:
Frans Kalse merkt op dat er een WhatsApp buurtpreventiegroep in oprichting is



Sociaal Cultureel Muziekbuurt - Theo van Leeuwen:
Aanstaande donderdag gaan Ineke en Theo naar de gemeente voor een gesprek. Het is al
weer enige tijd geleden, dat er een gebruikersoverleg heeft plaatsgevonden van de
gebruikers van de brede school Muziekbuurt. Mede gezien het feit, dat er wat personele
wisselingen hebben plaatsgevonden, bleek het wenselijk en zinvol om bij elkaar te
komen. Er vindt een hernieuwde kennismaking plaats en lopende afspraken en het
activiteitenrooster zullen aan de orde komen. Op verzoek van Sociaal Cultureel
Muziekbuurt wordt ook gesproken over de Huiskamer van de buurt. We (VBS) hoopt dat
dit gesprek tot iets leidt.



VBS – Ineke van Vliet:
Er is contact geweest met Welzijn Rijswijk over de posters die opgehangen worden in
Stervoorde. Hier zijn regels voor, de bedoeling is dat de posters opgehangen worden
door Welzijn Rijswijk in overleg met Monique de Knegt van Welzijn Rijswijk, zij is
aanwezig op maandag, woensdag en donderdagochtend. Als je zegt dat je van de VBS
bent dan wordt de poster voor je opgehangen.
Er is een uitnodiging van het vrijwilligerscentrum van Welzijn Rijswijk voor donderdag 14
december van 19:30 tot 22 uur. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een
netwerkorganisatie Vrijwillige Inzet te realiseren. Ineke vraagt of er iemand mee wil naar
die avond.
De gemeente Rijswijk heeft het loket “Stadskracht” gelanceerd op het Bomenplein in de
Bogaard. Er werd een film gedraaid over participatietrajecten, deze film begon met een
interview met Trix Alexander van de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. De
gemeente Rijswijk vindt het belangrijk dat bewoners en organisaties meedenken en
meebeslissen of zelf initiatieven starten.
Voorzitter Ineke stelt om 20:14 uur een (koffie)pauze voor, in deze pauze worden de VVV
cadeaubonnen uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de werkgroepen. De
vergadering wordt om 20:31 uur hervat.
5.



4

Financiën

2 Maanden geleden is er aan de werkgroepen verzocht om hun kasgeld in kaart te
brengen en dit te melden aan Robert Flinterman wanneer dit € 200 overstijgt. Robert
legt op verzoek van Patrice uit dat het belangrijk is het kasgeld door te geven, omdat het

in het verleden vaak voorkwam dat ogenschijnlijk kasgeld zou zijn (volgens opgave van
de werkgroepen) maar dat dit in de praktijk niet zo bleek te zijn. Dit geeft een vertekend
beeld op de balans van de VBS. Robert verzoekt een ieder uiterlijk half januari deze
cijfers door te geven.
Herman Bloemsaat merkt op geen verzoek te hebben ontvangen van de VBS. Ineke
merkt op dat dit in dit geval loopt via de penningmeester van Sociaal Cultureel
Muziekbuurt (Ton Hendriks).
Helmi Verhoeven geeft aan nog niets aan de financiën gedaan te hebben omdat ze meer
informatie nodig heeft. Daarnaast heeft ze geen sheet gekregen waarop ze alles kan
invullen. Robert Flinterman stelt voor om binnenkort af te spreken om dat in orde te
maken. Tot een afspraak kan snel komen, beiden wonen in de Strijp.
Tonny Bekink geeft aan klaar te zijn voor 2017, en heeft kasgeld. Ze zet de hoeveelheid
op de mail naar Robert.


Op 27 september heeft Robert Flinterman per mail aan de bewonersorganisaties
gevraagd wat er nog in de planning staat voor 2017 en of er nog extra geld benodigd is.
Het verzoek was om met een voorstel te komen en dan wordt er door het bestuur naar
gekeken. Tot nu toe heeft alleen de bewonersorganisatie de Strijp extra geld gekregen.
6.



W.v.t.t.k.

De vergaderdata voor 2018:
Woensdag 24 januari, dinsdag 20 maart, maandag 24 september en donderdag 22
november
Algemene Ledenvergadering: dinsdag 24 april 2018
Ineke merkt op dat de eerste keer in januari is, en dat was niet eerder zo vroeg.
Ineke vraagt aan de vergadering wie er VBS activiteitenboekjes wil neerleggen bij
openbare organisaties. Helmi vraagt zich af waar ze neergelegd kunnen worden, dat kan
bijvoorbeeld in het gemeentehuis, ’t Kruispunt, bibliotheek, etc
Tonny Bekink wil de boekjes neerliggen in het gemeentehuis, Lianne geeft aan dat ze al
bij de bibliotheek liggen. Robert regelt dat de boekjes bij de Bernadettekerk neergelegd
worden.
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De gemeente Rijswijk heeft alle vrijwilligers uitgenodigd voor het jaarlijkse
vrijwilligersfeest op maandag 11 december in de Rijswijkse Schouwburg. Ineke heeft
deze uitnodiging aan iedereen gestuurd, en hoopt velen van ons daar te zien. Dit is een
leuk en feestelijke evenement met eten, waar ook de jaarlijkse vrijwilligersprijzen
worden uitgereikt. Iedereen kan nog steeds stemmen, op papier of digitaal. Er kan tot 30
november gestemd worden, digitaal via www.rijswijk.nl/vrijwilligersprijs of met het
stemformulier in de stembus op vier plaatsen in Rijswijk. Op de website staan filmpjes
van de genomineerde vrijwilligers. Daarin vertellen de genomineerden onder andere
welk vrijwilligerswerk ze doen en wat hun drijfveer is. Daarna kan iedereen via het online
stemformulier stemmen op degene die volgens hem of haar de vrijwilligersprijs verdient.
Dat kan in totaal vier keer: in iedere categorie één keer. Tijdens het jaarlijkse

vrijwilligersfeest, maandag 11 december wordt bekend gemaakt welke vrijwilligers de
meeste stemmen hebben gekregen. De winnaars krijgen de felbegeerde
Vrijwilligerstrofee en mogen zich een jaar lang ‘vrijwilliger van het jaar’ noemen.

7.

Rondvraag

Helmi bedankt de VBS voor het organiseren van de feestavond op 13 januari 2018.
Helmi vraagt verder wanneer de nieuwe VBS activiteitenboekjes komen. Ineke legt uit dat dit
jaarlijks eind augustus is, en dat men uiterlijk juni de teksten daarvoor kan inleveren.
Voorts merkt Helmi op dat de bewonersorganisatie Steenvoorde Noord recentelijk haar 15
jarig bestaan heeft gevierd in de Bernadettekerk, en vraagt zich af hoe het is geweest. Frans
Kalse vertelt over de feestelijke gebeurtenis.
Emy Gideonse vraagt wanneer het materiaal voor het jaarverslag ingeleverd moeten
worden. Ineke geeft aan dat dit uiterlijk half januari moet gebeuren.
Tonny Bekink merkt op dat er zoveel mogelijk mensen moeten komen eten tijdens de
feestavond op 13 januari 2018. Heel veel mensen vinden het initiatief geweldig.
Robert Flinterman merkt op dat er een vraag is geweest of men haar of zijn
echtgenote/echtgenoot mee mag nemen. Dit kan niet, ook niet als men zelf betaalt. De
reden daarvoor is de mogelijke samenklonteringen die dan ontstaan, en dat is niet de
bedoeling van de avond. De mensen moeten juist elkaar gaan leren kennen. Ineke merkt
voorts op dat het aan de werkgroepen is om te bepalen wie er mogen komen, en dat dit
intern binnen de werkgroepen besproken en besloten moet worden.
8.

Sluiting en borrel

Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:00 uur en
nodigt iedereen uit voor de borrel.
De volgende vergadering is woensdag 24 januari 2018
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