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Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Dinsdag 24 september 2018, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 

  
Aanwezig:  
Ineke van Vliet (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Jan Leidelmeyer (Country 
“Go for it”), Wim Nijhuis (Darten), Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Lianne 
Verwijmeren (Gespreksgroep), Jos Reneman (Schilderclub), Marjan van Delft (The Swinging 
Oldtimers), Jacob Schot (BODS), Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Betty 
Theunissen, Josje van Swieten, Frans Batelaan (SCMB) 
 
Afwezig (met kennisgeving):  
Robert Flinterman (Bestuur VBS), Elly van der Meer, Coby Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo, 
Jos de Beer (Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve 
ochtenden), Helmi Verhoeven (Samen-zang en Chi-gym), Clazien de Graaf (Wandelen),  
Sytske Hoogenboom, Trix Alexander (BOSZ), Zusan Titulaer (BSN), 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, en stelt de agenda van deze 
vergadering vast. 
Het is de eerste keer na de vakantie en lang geleden sinds de vorige vergadering van 20 
maart. Er zijn 13 berichten van verhindering binnen gekomen. Robert Flinterman is 
momenteel in de USA voor een rondreis. 
Daarnaast is er vanavond een bestuursvergadering van de BOMB wat ook een aantal 
afwezigen verklaart. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

 Ontvangen stukken 
 
1. Uitstel ontwerp subsidiebeschikking 2019. De beschikking voor de subsidie 2019 is 

nog niet ontvangen door de VBS, dit zal naar verwachting later dit jaar gaan 
gebeuren. Hopelijk kunnen we dit de volgende vergadering melden. De subsidie 2017 
is definitief vastgesteld op € 46.651,= 

2. Rekening Welzijn Rijswijk. Welzijn Rijswijk heeft de rekening voor de zaalhuur in 
Stervoorde gestuurd, ter hoogte van € 10.211,= Er is een eenmalige korting van  
€ 2.000,= gegeven omdat er kortstondig gebruik gemaakt wordt van onze ruimte 
door het ROC. Het bedrag van de korting zal volgend jaar lager zijn omdat het ROC er 
minder gebruik van maakt dan verwacht.  

3. Welzijnsbeurs voor senioren. Er komt weer een Welzijnsbeurs voor senioren op 
zondag 7 oktober aanstaande tussen half 11 en half 3. In 2017 hebben een flink 
aantal werkgroepen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mee te doen met deze 
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beurs. Ook dit jaar mochten we doorgeven of de VBS meedoet aan de beurs. Er is 
geen belangstelling van de werkgroepen voor deelname aan deze beurs.. 

 

 Verzonden stukken 
 
1. Privacy Statement. De VBS is verplicht om veilig om te gaan met alle 

persoonsgegevens, vandaar dat er veel aandacht voor de privacy van de vrijwilligers 
is. De VBS deelt in principe de gegevens niet met derden, anders dan alleen aan 
Welzijn Rijswijk voor het aanmaken van de vrijwilligerspassen. Daarnaast heeft de 
VBS een privacy statement op de website laten zetten. 
Lianne Verwijmeren (Gespreksgroep) stelt een vraag over de bestanden waar de 
gegevens in staan en het versturen van email door de VBS. 
Emy Gideonse (Discussiegroep) vraagt of ze nog steeds dezelfde gegevens moeten 
aanleveren. 

2. Planning reservering zalen Stervoorde 2019. Joke (VBS secretariaat) heeft aan 
iedereen gevraagd de planning door te geven voor de zalen in 2019. Dit moet op tijd 
gebeuren, hoe later dit gebeurt, des te groter de kans is dat de VBS moet uitwijken 
voor een andere zaalhuurder. Wees er dus snel bij, bezet = bezet. Inmiddels hebben 
we van de meeste werkgroepen de planning binnen, van 2 werkgroepen moeten we 
het nog ontvangen. 

 

3. Verslag van de vergadering van dinsdag 20 maart 2018 
 

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 20 maart 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

 Pagina 1: Geen wijzigingen 

 Pagina 2: Geen wijzigingen. 
o Samen Sterk wijken. Mia van Wissen vraagt zich af of de VBS al iets gehoord heeft. 

Ineke neemt contact op met Hanni van Waasdijk. 
o Jos Reneman vertelt dat ze weer begonnen zijn. Er was een protest van ouderen uit 

de groep naar de beheerders van Stervoorde, vanaf die tijd worden de tafels netjes 
neergezet zoals dat gevraagd is. 

 Pagina 3, 4 en 5: Geen wijzigingen. 
o Hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur van de VBS. Robert Flinterman zou 

graag zien dat het anders geregeld gaat worden. Het bestuur van de VBS heeft 6 
september overleg gehad met wethouder Jorke van der Pol. Eind van het jaar zal er 
een nieuwe subsidieverordening worden besproken in de gemeenteraad. 
Koepelorganisatie VBS is dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk voor de financiën van 
de afzonderlijke werkgroepen. Als de nieuwe subsidieverordening aangenomen 
wordt, dan gaat deze officieel pas in 2020 in. De gemeente kijkt voor de 
tussenliggende periode naar een tijdelijke oplossing en komt daar nog op terug.  
Ton Hendriks merkt op dat er een collectieve verzekering bestaat voor deze financiële 
verantwoordelijkheid. Deze uitgebreide verzekering is een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering, deze verzekering verzekert alles was niet 
verwijtbaar is.  
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Jacob Schot voegt toe dat iedere vrijwilliger verzekerd is via een verzekering van de 
VNG (Vereniging der Nederlandse Gemeenten).  
In de eerste helft van 2019 zal er een brede discussie plaatsvinden over het beleid met 
betrekking tot bewonersorganisaties. 

 Pagina 6: Geen wijzigingen. 
o Werkplan. De VBS is niet blij met de huidige lumpsum regeling voor Stervoorde en wil 

dat deze regeling transparanter gaat worden. 

 Pagina 7: Geen wijzigingen. 
 
Het verslag wordt met hierbij unaniem vastgesteld, onder dankzegging van de notulist. 
 

4. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele 
werkgroepen 

 

 Sociaal Cultureel Muziekbuurt. Ineke merkt op dat vanavond hiervan de meeste clubjes 
vertegenwoordigd zijn. Al een tijdje is er een discussie over de huisvesting in de Brede 
school. Vorig jaar is een nieuw directeur aangetreden, sindsdien gaat de samenwerking 
moeizamer. Van de gemeente mag de VBS vertrekken. In mei is besloten om hier te 
blijven wegens gebrek aan alternatief in de buurt. Ineke heeft contact gehad met Theo 
van Leeuwen over de ontwikkelingen. 13 september had de VBS een afspraak met 
wethouder Björn Lugthart, afgesproken is dat het gebruikersoverleg weer wordt 
opgestart.  

 Lijndans SCMB (Josje van Swieten). Er zijn 3 tot 4 deelnemers afgevallen, waarvan 2 
vrijwilligers. Er is 1 nieuwe aanmelding. Ineke vraagt om de namen door te geven. 

 The Swinging Oldtimers / Meet & Greet (Marjan van Delft). Er komt definitief een streep 
door de Meet & Greet. 14 december wordt er een Kerst / Koffieconcert georganiseerd . 
De entree bedraagt € 5. Slaat het aan dan komt er in het voorjaar opnieuw een 
koffieconcert. 
Dit vindt plaats op een vrijdagochtend tijdens de repetitieochtend, dan hoeft er geen 
zaal gereserveerd te worden omdat ze die dan al hebben. De flyer is gemaakt, maar 
moet alleen nog rondgestuurd worden. 
Er is een afspraak met de bridge gemaakt, deze start dan pas om half 2. Ineke stelt voor 
de publiciteit op te zoeken. 

 Schilderen (Jos Reneman). Afgelopen zomer (juli en augustus) was er een expositie, de 
opkomst hiervoor was minder dan verwacht en viel daarom iets tegen. De volgende keer 
gaat deze expositie niet meer in de zomer plaatsvinden. Er is van geleerd, maar het was 
wel erg leuk om te doen, daarom gaan ze er mee door. 

 Alcoholbeleid Stervoorde. Vanaf 1 september geldt er een “nieuw” alcoholbeleid in 
Stervoorde. Dit beleid bestond al, echter er wordt nu gehandhaafd. Tevens is het beleid 
aangescherpt. Jos de Beer heeft vragen gesteld over dit beleid, naar aanleiding daarvan 
is er een uitzondering gemaakt en is de tijd dat het ingaat vervroegd naar 2 uur in de 
middag. Welzijn Rijswijk gaat kijken of er soepel met het beleid omgegaan kan worden. 
In de zalen mag er wel alcohol genuttigd worden. 
Ton Hendriks merkt op dat het de verantwoordelijkheid is van degene die achter de bar 
staat. 
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 Creatieve ochtenden. Ingaande 1 januari 2019 vinden er in Stervoorde 2 creatieve 
ochtenden plaats. Joke heeft extra deelnemers en start een tweede creatieve ochtend. 
Deze wordt gehouden in de bestuurskamer van de VBS. 

 Bingo Stervoorde. De bingo vindt voortaan plaats op zondagmiddag in plaats van op 
vrijdagavond. De consumpties worden in de zaal genuttigd. 

 Lianne Verwijmeren (Gespreksgroep) merkt op dat hun tekst in het VBS 
activiteitenboekje niet klopt. Ineke merkt op dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor 
het aanleveren van de teksten voor het boekje. In april moeten de nieuwe teksten weer 
aangeleverd worden. 

 Josje van Swieten (Lijndans / Citherles SCMB) vertelt dat de wandelclub een ledenstop 
heeft. Ook die tekst was niet correct. 

 Paarse zaal. Sinds 1 september is er ook een paarse zaal voor verhuur. Dit is een nieuwe 
zaal waar vroeger werkplekken waren. Deze nieuwe zaal is vanaf nu te huur, en zorgt 
ervoor dat er weer wat lucht zit in de verhuurmogelijkheden van Welzijn Rijswijk. 

 Helmi Verhoeven (Samenzang en Chi-gym) deelt mee via Ineke dat zij meedoet met het 
Kom erbij festival op 5 oktober tussen half 4 en half 5. Tijdens dit festival worden er 
lessen gegeven. Momenteel liggen de activiteiten van de werkgroep Samen Zang stil, er 
is nog steeds ruimte voor mensen die willen zingen. Er zijn 4 nieuwe aanmeldingen. 

 Jacob Schot (BODS) vertelt dat er zaterdag 1 december weer een gezamenlijk 
Sinterklaasfeest wordt georganiseerd door de 4 bewonersorganisaties. De opzet is 
hetzelfde als vorig jaar. 

 
5. Waardering van VBS-vrijwilligers (gewijzigde informatie verzonden op 13 

september) 
 

 Tijdens de volgende gecombineerde vergadering op 22 november zullen er, net als vorig 
jaar, VVV cadeaukaarten worden uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen. 

 Sinds Robert Flinterman penningmeester is van de VBS weten we halverwege het 
halfjaar of er ruimte in ons budget is voor extra activiteiten.  
De VBS organiseert dit jaar op zaterdag 17 november een dagtocht voor de vrijwilligers. 
Aan de werkgroepen is gevraagd of ze willen inventariseren wie er mee wil. Daar is tijd 
voor tot uiterlijk 31 oktober omdat de VBS de aanmeldingen moet bevestigen aan de 
busmaatschappij. Er moeten minimaal 40 aanmeldingen zijn voor deze busreis. 
Partners mogen mee, maar betalen het volle pond. De vrijwilligers zelf betalen € 5 aan 
bijdrage. Er worden dus aan de mensen twee acties gevraagd, aanmelden en betalen 
naar de rekening van de VBS. 

 Etentje bij Fong Shu. Ook dit jaar organiseert de VBS weer een etentje bij Chinees 
restaurant Fong Shu, dit gaat plaatsvinden op zaterdag 1 december. Dit etentje is 
uitsluitend voor de vrijwilligers van de VBS, dus zonder aanhang. 
 

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

Komende vergaderingen: 
 

 Gecombineerde vergaderingen 2018: do 22 november 
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 Gecombineerde vergaderingen 2019: woe 23 januari, di 19 maart, ma 23 september en 
do 21 november 

 Algemene Ledenvergadering 2019: di 23 april 
 
7. Rondvraag 

 

 Jacob Schot (BODS) merkt op dat de voor- en achterkant van het VBS activiteitenboekje 
dezelfde is. Ineke legt uit dat dit komt omdat er te weinig foto’s voorhanden zijn waar we 
uit kunnen kiezen. Ineke zal een ieder maart volgend jaar vragen nieuwe foto’s in te sturen 
zodat we volgend jaar meer mogelijkheden hebben om uit te kunnen kiezen voor het 
activiteitenboekje 2019-2020. 

 Wim Nijhuis (Darten) dankt het VBS bestuur voor de inzet en de uitjes, en vraagt Ineke 
hem opnieuw de uitnodigingsmail te sturen. 
 
8. Sluiting en borrel 

 
Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 20:45 uur en 
nodigt iedereen uit voor de borrel en om de stoelen weer op de juiste plek te zetten. 
 
De volgende vergadering is donderdag 22 november 2018. 


