Verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de VBS met
vertegenwoordigers van de werkgroepen
Donderdag 22 november 2018, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde

Aanwezig:
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Yvonne
Sloet tot Everlo (Bridge), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve
ochtenden), Lianne Verwijmeren, Rinie van der Elst (Gespreksgroep), Nicolette van ’t Wel
(Kinderkledingbeurs), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Jacob Schot (BODS), Nico van
Geresteijn, Cees van der Sluis, Wil Visser, Dennis van der Geer (BOMB), Trix Alexander
(BOSZ), Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks, Peter Mark, Frans Batelaan
(SCMB)
Afwezig (met kennisgeving):
Elly van der Meer, Coby Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Elio Lo Conte (Computerles op maat),
Jan Leidelmeyer (Country “Go for it”), Helmi Verhoeven (Chi-gym), Marjan van Delft (The
Swinging Oldtimers), Clazien de Graaf (Wandelen), Jeanette Hobo (BODS), Sytske
Hoogenboom (BOSZ)
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Voorzitter Ineke opent om 19:38 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.
Ineke legt uit dat Joke Eijkelhof aan tafel is aangeschoven vanwege het feit dat het bestuur
problemen heeft met het maken van de notulen van de gecombineerde en de algemene
ledenvergadering. Op een mail wie de notulen zou willen maken is geen reactie gekomen.
Joke heeft aangegeven deze te willen maken. Er is opnameapparatuur die de vergadering
opneemt. Vragen worden herhaald door Ineke zodat deze op de opname beter hoorbaar
zijn. Ineke vraagt de aanwezigen in het kader van de privacy om toestemming dat deze
opnames gemaakt mogen worden. Hier wordt unaniem mee ingestemd.
De werkgroepen ontvangen vanavond de cadeaubonnen voor de vrijwilligers, waarmee de
vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet in 2018. De cadeaubonnen moeten tijdens de
laatste bijeenkomst van de werkgroepen worden gegeven aan de mensen. Er wordt
gevraagd naar de waarde van de cadeaubonnen, deze bedraagt € 20. Onno zal de bonnen op
korte termijn activeren zodat ze de waarde vertegenwoordigen. Er wordt gegrapt in de zaal
of de bonnen V&D bonnen zijn.
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2. Ontvangen en verzonden stukken

Deze is keer is dat anders dan anders, meestal hebben we veel ontvangen en verzonden
stukken. Deze keer is alleen verzonden de zalenplanning 2019 aan Welzijn Rijswijk, voor alle
werkgroepen hebben we de data doorgegeven. Voor de Country hebben we doorgegeven
wanneer het jaarlijkse vrijwilligersfeest wordt gehouden, de zaal is gereserveerd, zodra het
definitief is wordt de zaal bevestigd.
3. Verslag van de vergadering van maandag 24 september 2018

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 24 september 2018 wordt unaniem
goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen:
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Pagina 1: Geen wijzigingen.
Pagina 2: Geen wijzigingen.
Mia van Wissen (Discussiegroep) is er niet, op pagina 2 staat iets over de samen sterk
wijken, Mia vroeg zich af of de VBS al iets gehoord had van de projectleider van de
samen sterk wijken Hanni van Waasdijk, maar dat was nog niet het geval. Ineke heeft
contact opgenomen met Hanni om een afspraak te maken, en deze heeft
plaatsgevonden samen met Joke. Hanni was vergeten te reageren op de inbreng die wij
in maart aangeleverd hadden. Diverse werkgroepen hadden nagedacht en onderwerpen
aangedragen waarvan wij vonden dat het een toevoeging was voor de wijk. Zo had
Dennis van der Geer (BOMB) foto’s gestuurd. Hanni vond dat de VBS een eenzijdig
aanbod heeft voor alleen ouderen. Ineke weerlegt dat door als voorbeelden te noemen
dat de VBS een Kinderkledingbeurs organiseert. Bovendien vond Hanni dat de VBS op
meerdere locaties activiteiten zou moeten organiseren. Zij noemde de kantine van de
voetbalclub RVC Celeritas als mogelijke locatie. De gemeente ziet graag dat dergelijke
locaties vol geroosterd worden met activiteiten. Voorts vindt Hanni dat de VBS meer
doelgroepen zou moeten bedienen, dus niet alleen ouderen maar ook jongeren. Hanni is
vooral met jongeren en kwetsbare doelgroepen bezig met haar project. Vooral binnen de
gemeente zullen we de komende periode hier over gaan horen.
Pagina 3: Geen wijzigingen.
Pagina 4: Geen wijzigingen.
Op pagina 5 staat bij waardering VBS vrijwilligers staat een stukje over onze
folkloremiddag en de rondrit over de Veluwe op 17 november. Deze heeft afgelopen
zaterdag plaatsgevonden, de bus was gevuld met 44 vrijwilligers. Ineke vraagt aan de
aanwezigen die mee zijn geweest wat ze er van vonden.
Trix Alexander (BOSZ) vond het een hele gezellige dag, met vooral mooi weer en een
ongedwongen dag waar we met plezier op terug zullen kijken.
Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen) vond het te lang, en is wezen wandelen. De lunch
was prima verzorgd, de rondrit met de boswachter was geweldig, maar de folklore, die
van de lunch tot aan het diner was, was een te lange zit voor de mensen. Tonny spreekt
haar waardering uit naar het bestuur voor het organiseren van deze zeer succesvolle dag.
Ineke dankt iedereen dat de dag met zoveel enthousiasme is ontvangen. Voor herhaling
vatbaar dus.
Ook is er binnenkort (1 december) een etentje bij Fong Shou. Onno vertelt dat er zich
momenteel 56 personen hebben aangemeld. Er is aan Fong Shou doorgegeven dat ze



met 60 mensen moeten rekening houden. Er kwam een dubbele naam voor op de lijst,
maar dat is inmiddels rechtgezet omdat ze bij meerdere bewonersorganisaties actief is.
Pagina 5: Geen wijzigingen

Het verslag wordt unaniem vastgesteld, onder dankzegging van notulist Onno.
4. Financiën
Ineke geeft penningmeester Robert Flinterman het woord. De taart die vandaag aanwezig is,
was een idee van Robert omdat hij zo blij is dat iedereen zo gedisciplineerd is met het
aanleveren van de financiële stukken. Sommige werkgroepen zijn zo snel met aanleveren dat
het zelfs voor het einde van de maand is. Het mag wel eens gezegd worden dat iedereen nu
alles netjes en snel aanlevert.
De VBS sluit dit jaar met een ruim positief saldo af, het vermoeden is dat we rond de €
10.000 over zullen houden. Robert legt uit dat dit onder meer komt doordat er een
meevaller is waar we geen rekening mee gehouden hebben, de VBS ontvangt een
compensatie van € 2.000 van het Mondriaan welke in 2018 van de VBS bestuurskamer op
donderdag gebruik gemaakt heeft. In 2019 zal dat minder of wellicht helemaal niets zijn.
Een andere reden is dat een heleboel subsidies aangevraagd zijn bijvoorbeeld VSB, Fonds
1818, etc. Robert vraagt aan de mensen om voortaan bij subsidieaanvragen het voor te
leggen aan het bestuur, met uitzondering van de Koningsdagen die georganiseerd worden.
Vanuit de groep komt een vraag tot wanneer een rekening ingediend kan worden. Robert
legt uit dat in beginsel de datum van betaling bepalend is. Als iets op factuur is dan is de
datum of periode waarop de prestatie betrekking heeft volgens de factuur bepalend voor
het jaar en niet de betaaldatum.
Robert heeft een gesprek gehad met wethouder Jorke van der Pol (wethouder Financiën en
Sociaal Domein). Het VBS bestuur wil niet langer hoofdelijk aansprakelijk zijn voor iets wat
door vrijwilligers gedaan wordt. Jorke van der Pol vindt dat er niet zomaar zonder reden een
en ander aangepast kan worden, het betreft een subsidieregeling die generiek is voor alle
verenigingen en stichtingen die gesubsidieerd worden door de gemeente Rijswijk. Jorke van
der Pol heeft zijn bereidheid getoond om wel wat met onze vraag te willen doen. Robert
heeft een oplossing verzonnen die enigszins gecompliceerd is. Robert legt uit: het bestuur
van de VBS gaat in bestuursrechtelijke zin een relatie aan met de gemeente Rijswijk (de
wethouder in deze), dit gaat niet rechtstreeks vanuit de vrijwilligers of de werkgroepen. De
vraag is in hoeverre het mogelijk is om de wethouder privaatrechtelijk rechtstreeks
bemoeienis te laten hebben met de werkgroepen. De relatie tussen het bestuur van de VBS
blijft intact, maar in het geval van bijvoorbeeld misstanden of fraude door vrijwilligers zou de
wethouder dan een bestuurlijke rol kunnen krijgen in het bestuur van de VBS. Hiervoor
moeten privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten worden met alle vrijwilligers. Juridisch
gezien zou dit de meest zinvolle manier zijn om de wethouder een rol te geven richting de
vrijwilligers. Nadeel is dat vrijwilligers hier niet op zitten te wachten en dat de vrijwilligers
een gevoel van wantrouwen hebben en mogelijk zelfs weg zullen lopen omdat er contracten
afgesloten zouden moeten gaan worden. Op dit moment voelt het bestuur er niets voor om
onrust te veroorzaken en wil daarom het voorlopig zo laten zoals het is. Het bestuur wil niet
de schijn wekken dat de vrijwilligers niet vertrouwd worden. De lang gehoopte
overgangsperiode zal niet doorgaan, wij gaan als VBS geen uitzonderingspositie vormen. De
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VBS gaat wachten op de nieuwe subsidieverordening die in december door de raad gaat en
per 1 januari 2020 van kracht zal worden.
In december zal iedereen een mail ontvangen waarin gevraagd wordt een sociaal jaarverslag
aan te leveren met gegevens over de activiteiten, deze moet de VBS op het vragenformulier
van de gemeente invullen om weer te kunnen voldoen aan de subsidienorm. Daarnaast
wordt gevraagd om de financiële verantwoording voor 2018 aan te leveren. Robert zal daar
een geheel van maken, wat in maart tijdens de gecombineerde vergadering en in april
tijdens de algemene ledenvergadering besproken zal worden. De VBS moet alles voor 1 mei
aanleveren. Wanneer de subsidieverordening in december door de raad gegaan is zal er
meer bekend worden, en zullen de betrokkenen worden gevraagd deel te nemen aan
vervolgbesprekingen.
5. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen

Huisvesting Muziekbuurt
Voordat Ineke het rondje langs de velden doet vraagt ze of Wil Visser wil vertellen over de
wens van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt. Vroeger (tot 5 jaar geleden) zat de BOMB in
de Marimba sporthal, en sindsdien in de Bredeschool, maar de samenwerking tussen de
Bredeschool en de werkgroepen van Sociaal Cultureel Muziekbuurt verloopt niet lekker. De
BOMB wil naar een andere locatie, de Smeltkroes in het Wilhelminapark. De Smeltkroes
staat al heel lang leeg, de BOMB wilde voordat ze naar de Bredeschool gingen ook al naar de
Smeltkroes. Helaas werd dit door de gemeente tegen gehouden. Afgelopen september heeft
Wil bij de gemeenteraad ingesproken dat de BOMB heel graag naar de Smeltkroes wil. Er
komt 23 november een gesprek met Björn Lugthart over de mogelijkheden en de
bestemming van het gebouw. De bestemming is buurthuis. Nico van Geresteijn vult aan dat
de BOMB momenteel geen eenzame mensen kan uitnodigen om ze wat aandacht te geven.
In de Bredeschool zijn daar geen mogelijkheden voor omdat dit overdag tijdens de lesuren
moet gebeuren. De BOMB valt daarmee tussen de wal en het schip. ’s-Avonds is er wel de
beschikking over een ruimte, echter dan willen de mensen niet meer over straat. De BOMB
wil een ruimte die dat wel biedt, maar ook met goede buitenverlichting en dat de mensen
zich daar prettig voelen. Daarnaast wil de BOMB daar activiteiten organiseren voor de hele
Muziekbuurt. Ook zouden dan andere BO’s als ze dat willen gebruik maken van deze ruimte.
Ineke geeft Ton Hendriks het woord en vraagt hoe SCMB hier in staat. Bij SCMB is geen
enkele belangstelling om uit de Brede school te gaan en naar de Smeltkroes te verkassen. De
clubjes geven niet aan dat ze weg willen, behalve de Tai Chi. SCMB gaat niet mee, ook al
worden ze gedwongen. 23 november gaat Ton mee naar de wethouder om te luisteren. Het
standpunt van SCMB staat vast.
Volgens Nico zorgen de clubjes ervoor dat de mensen zich minder eenzaam voelen, het is
prima dat dit in de Bredeschool is zolang het maar goed toegankelijk is en dat de mensen
weinig tot geen last hebben van het niet prettige klimaat op de school.
Ineke benadrukt de BOMB dat het politiek gezien niet wenselijk is wanneer zij zich afzetten
tegen SCMB. Nico beaamt dat en neemt dat mee tijdens het gesprek. Het moet duidelijk zijn
tijdens het besprek met de wethouder dat SCMB z’n stek wil behouden. Wil heeft op papier
gezet wat ze als bewonersorganisatie zouden willen doen, iets wat volledig los staat van de
clubjes van SCMB.
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Voorts benadrukt Ineke dat zowel de bewonersorganisatie Muziekbuurt en Sociaal Cultureel
Muziekbuurt behoren tot de Vereniging Buurtraad Steenvoorde, het is belangrijk dat beide
groepen goed met elkaar door een deur kunnen. Hopelijk komt er een tweede plek voor
wijkbewoners, dit komt de samenwerking verder ten goede en kunnen beide groepen elkaar
versterken. SCMB heeft veel ervaringskennis die de BOMB hard nodig gaat hebben wanneer
er iets opgestart gaat worden en wat de valkuilen zijn. De VBS heeft er belang bij dat er een
goede en succesvolle start is.
Wil benadrukt dat alleen de problemen ter sprake zijn gekomen en dat Ton of SCMB niet
genoemd zijn. Volgens Ton heeft 2 a 3 weken terug iemand bij de dansclub verteld “jullie
gaan toch weg”. Ton vraagt zich af hoe ze daarbij komt. Wil benadrukt nogmaals SCMB niet
genoemd te hebben en dat de bewonersorganisatie een eigen ruimte wil. Nico wil graag van
de expertise van SCMB gebruik maken en staat open voor samenwerking. Ineke benadrukt
nogmaals dat het zich tegen de SCMB gaat keren als de BOMB op de verkeerde manier het
gesprek aangaat met de wethouder. Ineke meldt dat ook zij meegaat naar het stadhuis.
De bewonersorganisatie is verantwoordelijk voor datgene wat hun aangeboden wordt,
echter het bestuur is financieel verantwoordelijk daarvoor. Het is belangrijk dat er als
financiële zaken zijn er in een vroegtijdig stadium contact wordt opgenomen met Robert
Flinterman omdat het mogelijk is dat het om flinke bedragen gaat, daarnaast wil het bestuur
van advies kunnen dienen om valkuilen te voorkomen. Robert zegt dat bij betrekken van een
nieuwe ruimte op een gegeven moment een huurovereenkomst afgesloten moet worden.
Een dergelijke overeenkomst moet in overleg gaan en zeker via het bestuur lopen.
De Tai Chi heeft als enige aangegeven dat zij, als dat mogelijk is, de Bredeschool willen
verlaten. Een optie voor hun zou kunnen zijn de grote zaal van de Smeltkroes, ze hebben
minimaal 85m2 nodig. Andere ruimtes, maar ook de Marimbahal komen niet aan de orde
omdat die te klein zijn. Ineke is in Stervoorde voor ze bezig geweest of ze in Stervoorde
kunnen komen, echter dat is heel moeilijk omdat dat gekoppeld is aan dagdelen, op
donderdagavond of op vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag zou een aantal keren kunnen in de
blauwe zaal, donderdag niet, alleen in de sportzaal.
De VBS heeft in Stervoorde een lumpsum financiering, echter de sportzaal zit daar niet in. De
prijs is € 77 per dagdeel, de Tai Chi wil 100x (2x per week), dat wordt dus te kostbaar. Er
wordt nu gekeken of het op de vrijdag kan in de blauwe zaal, en of de Bingo van Welzijn
Rijswijk dan een uurtje kan verschuiven.
Wil Visser vraagt zich af of het mogelijk is dat de activiteiten in Stervoorde kunnen verhuizen
naar de Smeltkroes. Ineke komt daar later in de vergadering op terug wanneer over
Stervoorde gepraat wordt. Ton vraagt zich af of van de inkomsten de zaal vergoed kan
worden, Ineke legt uit dat dit hier niet mogelijk is; van het deel wat afgedragen wordt aan de
VBS kan dit niet betaald worden. Ook een hogere afdracht gaat niet de kosten dekken. Het is
dus afwachten of de vrijdag in de blauwe zaal wel in de lumpsum zit en of er daar ruimte is.
De VBS heeft de prijzen ontvangen van de zalen in Stervoorde, Ineke somt de prijzen op: de
blauwe zaal kost € 95, de rode zaal is € 60, de paarse zaal zit niet in de lumpsum, en de
groene zaal is ook € 60 per dagdeel (ochtend, middag of avond). De VBS pleit al langer bij de
gemeente voor een harmonisatie van de huurprijzen, in Stervoorde betaalt de VBS de
hoofdprijs omdat we niet rechtstreeks huren van de gemeente. Rechtstreeks huren, wat de
BOMB mogelijk zal gaan doen, zeker aantrekkelijker zijn.
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Ineke heeft geïnformeerd bij Helmi Verhoeven van de Chigym in Stervoorde om te vragen
wat zij er van vond als de Tai Chi van de Muziekbuurt daar bij komt, ze gaf aan dat ze dat
prima vond omdat dat niet op hetzelfde moment is dat zij lesgeeft.
Huisvesting Stervoorde
Ineke heeft een tijdje geleden naar degenen die huren in Stervoorde de schriftelijke vragen
van de PvdA rondgestuurd. De PvdA lift mee met ideeën die er binnen de gemeente leven
met betrekking tot een buurthuis van de toekomst. Buurthuizen van de toekomst zijn
sportcentra met een kantine en mogelijk een extra ruimte, die hun ook ruimtes willen
verhuren voor de wijk. De gemeente wil met de komst van RVC Celeritas de activiteiten in de
buurt gaan stimuleren, om te voorkomen dat de sportclub weer failliet gaat. De PvdA vraagt
of het mogelijk is dat bewonersorganisaties uit de wijken daar naar toe zouden kunnen gaan.
Tijdens de ALV is eerder al besproken dat Stervoorde een plek is waar we graag willen zitten.
Het kan zijn dat je uit verschillende hoeken kan worden benaderd of je bijvoorbeeld naar
RVC Celeritas toe wilt, omdat ze het daar willen vullen. Denk goed na wat je antwoord is, in
het kader van de lumpsum is het nadelig als een van de werkgroepen vertrekt uit
Stervoorde, dan moet je met minder werkgroepen de € 23.000 huur betalen. Weet dat dit
binnen de gemeente speelt, straks komt de discussie op gang over het beleid met betrekking
tot de bewonersorganisaties. Ook speelt dan de vraag of activiteiten naar Vredenburgh, RVC
Celeritas, of Semper Altius toe willen.
Stervoorde is een prima stek om te blijven met de werkgroepen en activiteiten, neem
bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest wat op 1 december georganiseerd wordt door de 4
bewonersorganisaties. Jacob Schot voegt toe, RVC Celeritas huurt zelf ook, dat is een
Stichting, juist die Stichting wil graag dat we komen en met de gemeente praten. Jacob heeft
er al 3 bijeenkomsten gehad.
Ineke komt terug op de vraag van Wil Visser of de werkgroepen wellicht willen verhuizen
naar de Smeltkroes. Op dit moment is het echter nog onzeker wat en of de BOMB de ruimte
gaat krijgen.
Tonny Bekink vertelt dat zij al 8 jaar de dansmiddag hebben, ieder jaar hebben we dat op
dezelfde data, waarom mogen wij niet mee in de lumpsum regeling? Ineke antwoordt, om
mogelijk dezelfde reden waarom de sportzaal niet in de lumpsum regeling zit. Er bestaat de
indruk dat het pure willekeur is van Welzijn Rijswijk. Nu de Bingo er ook zit is het wellicht
mogelijk de prijs te laten zakken. Ook de beheerder moet voor de middag betaald worden, a
€ 25 per uur. Ineke voegt toe, hopelijk zal door de toekomstige nota accommodatiebeleid
van de gemeente het een en ander veranderen.
Yvonne Sloet tot Everlo vraagt zich af of er aan de mensen gedacht wordt die hier in de
buurt wonen. Ze ziet het niet gebeuren dat de mensen naar een andere locatie dan
Stervoorde zullen gaan. De mensen komen lopend naar Stervoorde, Yvonne is bang dat ze
het kan opdoeken als er uitgeweken wordt naar een andere locatie. Het grootste argument
dat alle activiteiten in Stervoorde gehouden moeten worden is dat het zo centraal ligt.
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Vooral voor ouderen is dat een uitkomst. Ineke voegt toe dat wij als vrijwilligers onze
deelnemers centraal moeten stellen, daar doen we het voor.
Trix Alexander (BOSZ) merkt op dat je als je als organisatie iets organiseert, bijvoorbeeld
voor de kinderen, je dat doet voor de wijk, en dan is het onhandig in een andere locatie te
zitten en dan houdt het op.
Ineke merkt op dat iedereen tot dezelfde conclusie komt (Stervoorde niet verlaten).
Tonny Bekink merkt op dat het ons ook mist aan goede opgeleide krachten, die ook voorzien
zijn van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).
Ineke merkt op dat de VBS zeker bereid is om nieuwe activiteiten op te starten die passen bij
de huidige tijdsgeest, maar daar heb je nieuwe mensen nodig, en plekken waar je het kunt
doen, maar ook budget. De VBS heeft een visie (ons werkplan) en wil een
netwerkorganisatie worden en wil samenwerken met andere organisaties voor het opstarten
van mooie nieuwe dingen. Voorlopig is dit nog niet aan de orde, en is ook geen plek voor
nieuwe activiteiten. De vorming van een netwerkorganisatie moet tijdens de discussie die de
gemeente gaat voeren naar voren gebracht worden.
Trix Alexander: wij hebben te horen gekregen dat we de stoelen en tafels neer moeten
zetten zoals we willen hebben. Moeten we het dan ook weer terug zetten? Joke antwoordt,
dat is niet nodig, je mag alles laten staan. We hebben als creatieve ochtend een brief
geschreven aan Welzijn Rijswijk dat we het er niet mee eens zijn, onze bezoekers zijn
mensen van 70, 80 of 90+ jaar die niet kunnen sjouwen. Welzijn Rijswijk heeft geantwoord
dat je te allen tijde de beheerder er bij mag roepen, zij zijn verplicht om je te helpen. De
mensen hoeven het niet meer zelf te doen. Als de indeling niet naar wens is, kan de
beheerder er bij geroepen worden om te helpen sjouwen met de stoelen en tafels.
Het gaat niet altijd van harte bij de beheerders, maar het doet wonderen als je op het juiste
manier vraagt, dan zijn ze altijd bereid om te helpen. Ineke voegt toe dat de VBS de
beheerders ook dit jaar een cadeaubon geeft.
Ineke last een pauze in om 20:49 uur en stelt iedereen voor koffie te nemen met een stukje
taart, na de pauze krijgen de werkgroepen het woord.
Bewonersorganisatie Muziekbuurt (BOMB)
Wil Visser aan het woord over buslijn 23, er zijn 400 handtekeningen verzameld, die zijn 2
weken geleden ingediend bij de gemeenteraad. Tevens is er een lokale partij geweest,
Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk heeft een motie ingediend. Buslijn 23 kan blijven rijden
als de gemeente Rijswijk bereid is om € 57.500 per jaar te betalen dan zouden de 2 haltes
blijven bestaan. De motie is met 17 tegen en 14 voor weggestemd. De gemeente Rijswijk is
niet bereid te investeren in 2 bushaltes, maar wel bereid om € 200.000 te investeren in een
kunstwerk in de Bogaard. In de Muziekbuurt wonen 4000 mensen, zitten 4 scholen, er zit
een sporthal, het Wilhelminapark heeft 2 belangrijke ingangen en toch gaan er 2 bushaltes
weg. Wil is teleurgesteld in Groen Links en is van mening dat er best een bedrag minder
besteed hoeft te worden aan kunst, wat ten goede kan komen aan de bushaltes. Gisteren
(21 november) zijn er samen met de wethouder 4.000 handtekeningen uitgereikt aan de
MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag). Wil legt uit wat de MRDH is en doet, maar ook de
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doelstellingen op het gebied van openbaar vervoer in de regio. In de doelstellingen staat
onder meer dat de Muziekbuurt een wijk is met 2000 woningen en daar hoort hoogwaardig
openbaar bij. Het schrappen van de buslijn door de Muziekbuurt levert een besparing op van
3 minuten door rechtstreeks te rijden van het station Rijswijk naar de Bogaard. Althans, dat
denkt de MRDH. Er zijn diverse mensen die al hebben geconstateerd dat de loopafstand naar
de nieuwe route veel hoger is. De MRDH baseert zich op hoeveel mensen gemiddeld
uitstappen bij de haltes in de Muziekbuurt, dat zijn er gemiddeld 1,3. Dat is te weinig vindt
de MRDH. Wanneer er meer gebruik gemaakt gaat worden van de bus zal de buslijn in stand
blijven. Er moet bezuinigd worden, maar Wil kon praten als Brugman, niets hielp. Volgens de
MRDH zijn er op 250 meter loopafstand van de bestaande haltes alternatieven, maar dat
klopt niet aldus Wil. Het is nagemeten, ze komen op 500 of 600 meter. De MRDH heeft
hemelsbreed gemeten en niet de werkelijke afstand. Wat er in Rijswijk bezuinigd wordt op
het openbaar vervoer gaat naar Den Haag naar een nieuwe lijn. De 4000 handtekeningen
maakten volgens Wil weinig indruk bij de MRDH. In Nederland zijn er diverse voorbeelden
waar het niet zo is, maar in principe moet er binnen 400 meter een bushalte moeten zijn. Wil
gaat ook de publiciteit zoeken om dit verder onder de aandacht te brengen. Wil vraagt of er
binnen de VBS iemand juridisch onderlegd is, zodat de MRDH aangepakt kan worden. Robert
kent iemand die voor de Raad van State heeft gewerkt en alles van het openbaar vervoer
weet, Robert stelt voor om hem te vragen of hij er naar wil kijken. Volgende week vrijdag (7
december) is er in de Broodfabriek een bijeenkomst waar de MRDH gaat toelichten. Ook dan
gaat er bepleit worden dat het niet kan dat er in een woonwijk van 4000 mensen straks geen
bushalte meer is.
Ineke vraagt of de BOMB nog meer te melden heeft, Nico legt uit dat de BOMB volgend jaar
huiskameractiviteiten gaat organiseren voor eenzame mensen, maar ook zullen er nog
steeds 8 tot 10 buitenactiviteiten georganiseerd worden.
Wil Visser legt uit dat vorig jaar de BOMB een winterfeest had bij Wil in de flat, echter dat
was niet zo’n succes vanwege een onwelwillende medebewoner in de flat. Dit jaar gaan we
het weer doen op vrijdagavond 21 december, dit wordt een feest waar veel mensen uit de
buurt komen, er wordt gezorgd voor hapjes en drankjes. Dit jaar zal er geen last zijn van de
onwelwillende buurvrouw.
Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid (BOSZ)
Trix Alexander legt uit dat er 1 december een groot Sinterklaasfeest is, wat samen met de 3
andere bewonersorganisaties georganiseerd wordt. Er komt weer een circus voor
Sinterklaas, dat is vorig een grandioos succes geweest, daarom komen ze weer, het is feest
om naar te kijken. Er zijn op dit moment 90 aanmeldingen. De grote zaal wordt helemaal
leeg gemaakt, de kinderen moeten op de grond zitten zonder de ouders, en aan de
buitenkant komen de stoelen te staan als de kinderen bij de ouders willen blijven. Vorig jaar
was het Sinterklaasfeest een groot succes, en hopelijk zal dat dit jaar ook weer zo zijn. Albert
Heijn sponsort nog wel, maar stukken minder als voorgaande keer dan wat ze gevraagd
hebben. Robert zegt dat er geld beschikbaar is mocht dat nodig zijn, zodat sponsoring niet
meer nodig is.
15 December hebben we een Lichtjesmarkt bij de winkels bij de van Mooklaan. Er komen 35
kramen te staan, er komen allerlei proeverijen, een modeshow, een kinderkermis, er komt
een kerstman waarmee je op foto kunt en mandarijntjes uitdeelt. De kinderen krijgen een
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kaart, als de kaart vol is kunnen ze die in een doos deponeren. Hier worden prijsjes uit
getrokken. De groten kunnen een kassabon in een doos stoppen, ook daar zijn prijsjes voor
beschikbaar. De wijkwethouder komt de lampjes aandoen. Van de 14 winkelaars doen er 4
niet aan mee, onder andere de Lidl.
Bewonersorganisatie de Strijp (BODS)
Jacob Schot legt uit dat ze dit jaar 20 jaar bestaan, we gaan van 29 september dit jaar tot 29
september volgend jaar diverse activiteiten doen naar aanleiding van het 20 jarige bestaan
van de Strijp. We hebben een kerstbingo op 19 december, we gaan de huizen weer bekijken
op de mooie kerstversiering.
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN)
Frans heeft geen toevoegingen, naast het feit dat ze deelnemen aan het grote
Sinterklaasfeest. Ineke voegt toe dat Marjolein Peters weer tijdens de kerst langs een aantal
eenzame ouderen gaat met een kleinigheid van een winkelier die in Steenvoorde Noord zit.
Swinging Oldtimers
Ineke vertelt dat ze van Marjan van Delft heeft gehoord dat op vrijdagmorgen 14 december
een koffieconcert georganiseerd wordt. Iedereen is van harte welkom. De kosten zijn € 5,
dan krijg je een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij, en anderhalf uur lang gezellige
kerstmuziek van de Swinging Oldtimers.
6. W.v.t.t.k.

Het is goed bevallen om in januari in plaats van mei de gecombineerde vergadering te
houden, in 2019 zullen er weer, volgens de statuten, 4 vergaderingen plaatsvinden:
Woensdag 23 januari, dinsdag 19 maart, maandag 23 september en donderdag 21
november. Op dinsdag 23 april 2019 is de Algemene Ledenvergadering.
Maandag 10 december is het jaarlijkse vrijwilligersfeest in de Rijswijkse Schouwburg, er kan
gestemd worden in diverse categorieën. Op 10 december wordt er tijdens het
vrijwilligersfeest bekend gemaakt wie de winnaars zijn. Het is er altijd heel leuk en gezellig,
zeker als ook de mensen van de VBS er naar toe gaan. Je kunt er netwerken, het is een
aanrader om er heen te gaan.
Verder deelt Ineke mee dat het hele jaar Fonds 1818 druk bezig is geweest met het
promoten van zichzelf om aan te geven dat ze 200 jaar bestaan, ze zijn voortgekomen uit de
Nutsspaarbank, ze opereren in de hele regio vanaf de Bollenstreek tot aan het Westland aan
toe. Ze zijn ook in Rijswijk geweest met een bijeenkomst in het Oude Raadhuis op maandag
27 september. Daar is Ineke geweest, bij deze bijeenkomst was ook Welzijn Rijswijk omdat
ze medeorganisator waren. Je kon daar als organisatie aangeven waar je graag wilde dat
Fonds 1818 z’n licht over liet schijnen of waar ze mogelijk subsidie zou mogen geven. Ineke
heeft geen subsidie aangevraagd maar heeft wel aangegeven dat ze graag tips en tricks zou
willen krijgen voor het opzetten van de netwerkorganisatie zoals die in ons werkplan staat.
Onlangs stuurde Welzijn Rijswijk ons een mail of we nog steeds belangstelling hadden, Ineke
heeft aangegeven dat te hebben en dat we samen met andere organisaties dingen willen
gaan neerzetten, maar dat we momenteel pas op de plaats doen omdat wethouder Björn
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Lugthart bang is dat er dan een extra laag komt in het kader van de participatie. Welzijn
Rijswijk gaf juist aan dat wij met onze tijd meegaan als wij dat gaan doen, maar zolang de
gemeente er niet volmondig achter staat zal het niet van de grond kunnen komen.
7. Rondvraag

Ineke geeft Joke het woord.
 Joke Eijkelhof: Wij hebben al een tijdje nieuwe lamellen op kantoor hangen omdat we
ons doodergerden aan de situatie die er daarvoor was. Er hingen luxaflexen zoals ze in de
vergaderruimten hingen waar diverse lamellen aan ontbraken. Na een paar jaar hebben
Ineke en Joke de stoute schoenen aangetrokken en zijn er nieuwe luxaflexen gekocht. De
zoon van Joke heeft de lamellen opgehangen. Het ziet er weer keurig uit, totdat wij
afgelopen dinsdag op kantoor kwamen en zagen dat er twee lamellen beschadigd waren.
De vraag is aan degenen die gebruik maken van het kantoor van de VBS, willen jullie
a.u.b. niet de luxaflex optrekken en alleen aan het stangetje draaien. Ze zijn opgetrokken
geweest en daarna naar beneden gehaald. Het vriendelijke verzoek is om dat niet te
doen.
Tonny vermoedt dat zij wellicht de veroorzaker was omdat ze altijd het bord pakken wat
voor het raam staat, maar dat is onwaarschijnlijk omdat de lamellen aan beide kanten
van de bureaus beschadigd waren.
Daarnaast is de deur van het kantoor nog vaak open, als je op donderdag komt is bijna
altijd de deur gewoon open. Ook de schoonmakers sluiten altijd netjes af.
 Tonny heeft een mailtje gekregen van de gemeente over de subsidieaanvraag voor
Koningsdag en Buitenspeeldag. Normaal krijg je daar een formulier van. De anderen
ontvangen deze via de VBS, alleen Tonny en BO de Strijp kregen ‘m rechtstreeks.
 Frans Kalse vraagt zich af waarom zij als bewonersorganisatie de kosten van het
activiteitenboekje op zich nemen. Ineke legt uit dat in het verleden de afspraak is
gemaakt dat Sociaal Cultureel het boekje betaalt en de bewonersorganisaties de
bezorging. Er zijn meer Sociaal Culturele werkgroepen en ook meer pagina’s in het
boekje gaan over activiteiten van Sociaal Culturele werkgroepen.
8.

Sluiting en borrel

Joke gaat over tot het verspreiden van de cadeaubonnen aan de verschillende werkgroepen.
Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:35 uur en
nodigt iedereen uit voor de borrel.
De volgende gecombineerde vergadering is woensdag 23 januari 2019.
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