
1 

 

 

 

 
 
Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de 
VBS met vertegenwoordigers van de werkgroepen 
Woensdag 23 januari 2019, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 
 

  
Aanwezig: 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Truus 
Hoekstra (Bingo), Elly van der Meer, Yvonne Sloet tot Everlo  (Bridge), Paul Kuijpers, Jan 
Leidelmeyer (Country “Go for it”), Joke Eijkelhof (Creatieve ochtenden), Wim Nijhuis 
(Darten), Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Marjan van Delft (The Swinging 
Oldtimers), Marianne Koot (Tai Chi), Jacob Schot (BODS), Nico van Geresteijn, Wil Visser, 
Dennis van der Geer (BOMB), Zusan Titulaer, Frans Kalse (BSN), Theo van Leeuwen (SCMB). 
 
Afwezig (met kennisgeving):  
Coby Lieshout, Jos de Beer (Bridge), Lianne Verwijmeren, Rinie van der Elst (Gespreksgroep), 
Clazien de Graaf (Wandelen), Tonny Bekink (Zondagmiddagdansen), Sytske Hoogenboom 
(BOSZ), Ton Hendriks, Peter Mark, Betty Theunissen, Rob Swärtz, Frans Batelaan (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, en stelt de aanwezigen in het 
kader van de privacywetgeving de vraag of er geluidsopnamen gemaakt mogen worden. De 
agenda van deze vergadering wordt vastgesteld. 
 
Er zijn 12 berichten van verhindering. 
 

2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

We hebben van de gemeente Rijswijk de subsidiebeschikking 2019 gekregen, deze is 
omhoog gegaan met het prijsindexcijfer. Voor het 2de jaar is de subsidie voor de Strijp iets 
omlaag gegaan, dat heeft te maken met het aantal inwoners, de grondslag waarop wij de 
subsidie ontvangen. In totaliteit zijn we omhoog gegaan. 
 
Er zijn stukken verzonden vanuit het bestuur. 
 
Jaarverslag 2018 
Als eerste wijst Ineke op het jaarverslag 2018 wat momenteel in de maak is. We hebben al 
een flink aantal zaken binnengekregen, maar nog niet van iedereen. Het bestuur heeft 
gevraagd om uiterlijk afgelopen maandag (21 januari) alles aan te leveren aan Joke. Joke 
heeft het geheel geïnventariseerd, vanuit Sociaal Cultureel Stervoorde moeten er nog 5 
werkgroepen een verslag indienen. Het verzoek is om dat zo snel mogelijk te doen. De                                                      
gemeente wil naast een verslag ook aantallen weten. Deze aantallen zijn de maatstaaf van                                                                                                                                                                                                                                                                                            
wat wij presteren en die zijn erg belangrijk. Ineke vraagt de werkgroepen deze aantallen ook 
door te geven. Van de bewonersorganisaties moeten er nog 3 van de 4 hun bijdrage 
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inleveren. Bij de bewonersorganisaties gaat het om grote sommen geld, ze ontvangen de 
helft van onze de subsidie. Ineke verzoekt de bewonersorganisaties zo snel mogelijk hun 
stukken in te leveren, zodat wij het in de vergadering van maart kunnen bespreken. Als de 
VBS geen stukken of cijfers inlevert worden we gekort op de subsidie. 
Van Sociaal Cultureel Muziekbuurt is er van slechts 3 werkgroepen iets ontvangen. Er moet 
ook nog een verzamelverslag ontvangen worden. Ineke vraagt aan de voorzitter van Sociaal 
Cultureel Muziekbuurt om de overige werkgroepen te vragen om een stukje aan te leveren. 
Robert Flinterman voegt toe dat hij alles heeft ontvangen. 
 
Afdracht formulieren 2019 
Naar de werkgroepen zijn de afdracht formulieren 2019 verzonden. Deze zijn hetzelfde 
gebleven. Ineke vraagt of iedereen deze netjes inlevert aan het eind van iedere maand. 
 
Vrijwilligerspassen 
In december is een mail verzonden dat de vrijwilligerspassen in de bakjes zijn gelegd. Ineke 
vraagt om de werkgroepen de passen, voor zover dat nog niet gedaan was, uit de bakjes te 
halen. 
 

3. Verslag van de vergadering van donderdag 22 november 2018 
 

Het verslag van de gecombineerde vergadering van 22 november 2018 wordt unaniem 
goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

 Pagina 1: Geen wijzigingen. 

 Pagina 2: Geen wijzigingen. 
Jacob Schot vraagt zich af of er dit jaar weer cadeaubonnen worden gegeven aan de 
vrijwilligers. Het is ook dit jaar wel de bedoeling om dat te doen. 

 Pagina 3: Geen wijzigingen. 

 Pagina 4: Geen wijzigingen. 
Nieuwe subsidieverordening 
Bovenaan de bladzijde wordt gesproken over de nieuwe subsidieverordening van de 
gemeente. Een onderwerp dat bijna elke vergadering terugkomt, omdat wij als VBS al 
heel lang wachten op de nieuwe verordening. De oude verordening bevat voor de VBS 
heel veel knellende voorschriften. Het gaat langer duren voordat het gerealiseerd gaat 
worden, pas in april of mei wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de raad. De 
nieuwe subsidieverordening gaat gelden voor activiteiten die uitgevoerd worden in 2021.  
We moeten daarom nog gezamenlijk stukken inleveren over 2018, 2019 en 2020. Dit 
bericht is afkomstig van de website van de gemeente Rijswijk. Het stuk heet Proces om 
te komen tot review van de Algemene Subsidieverordening. Bij de college 
onderhandelingen is besloten dat ze alles nog een keer goed tegen het licht gaan 
houden. Vanaf de zomer gaan ze kijken naar nieuw beleid aangaande 
bewonersorganisaties, als de gemeente het belangrijk vindt dat daar wijzigingen in 
plaatsvinden. Die kans is heel groot omdat in de huidige verordening een aantal 
knellende eisen staan. 
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Bewonersorganisatie Muziekbuurt 
De gemeente heeft samen met de nieuwe hoofdhuurder van de Smeltkroes een 
persbericht uit laten gaan half december wat de nieuwe bestemming voor de Smeltkroes 
wordt. Daarin wordt gemeld dat de bewonersorganisatie Muziekbuurt ook gebruik gaat 
maken van de Smeltkroes voor activiteiten voor de wijk. Er komt nog een apart overleg 
over hoe de gemeente denkt over de invulling van de Smeltkroes, maar het is wel 
duidelijk dat het nog geruime tijd gaat duren voordat de opening plaatsvindt. 
Nico van Geresteijn legt uit dat er half februari waarschijnlijk een gesprek komt met de 
wethouder. Het blijft voor de VBS een financieel risico zolang we niet weten hoe het 
geregeld gaat worden. 

 Pagina 5: Geen wijzigingen 
Tai Chi Sociaal Cultureel Muziekbuurt 
Marianne Koot vertelt, dat de Tai Chi van de Muziekbuurt met ingang van 1 januari met 
de vrijdaggroep naar Stervoorde is verhuisd. In verband met nieuwe aanmeldingen en de 
grootte van de zaal zijn er 2 groepen gevormd. De Tai Chi valt onder de lumpsum 
regeling, wat voor de lumpsum dekking gunstig is. 
Zalen in Stervoorde 
De hoogte van de lumpsum die de VBS betaalt voor de zalen in Stervoorde bedraagt ruim 
€ 23.000. Tijdens het overleg van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt met wethouder 
Lugthart op 23 november zei deze, dat hij niets doet aan de lumpsum in Stervoorde 
omdat hij het bedrag redelijk vindt. De VBS betaalt ongeveer de helft van de bedragen op 
de tarievenlijst van  Welzijn Rijswijk. 
Paul Kuijpers vraagt zich wat er bedoeld wordt met dagdeel.  

 Pagina 6: Geen wijzigingen 

 Pagina 7: Geen wijzigingen 

 Pagina 8: Geen wijzigingen 

 Pagina 9: Geen wijzigingen 
Jaarlijks vrijwilligersfeest 10 december 
De VBS was met 6 vrijwilligers vertegenwoordigd op het vrijwilligersfeest. 
Jacob Schot is teleurgesteld over de manier waarop de gemeente omgaat met de 
vrijwilligers. Het feest was volgens Jacob slecht geregeld voor de vrijwilligers en hij heeft 
dat gemeld bij de gemeente. Voorheen was er een buffet maar dat is niet meer. 
Opvallend was dat de opkomst heel erg laag is, de mensen komen niet meer. Het leek 
wel of er alleen mensen waren voor de groepen die genomineerd waren. Er wordt nog 
wat gediscussieerd over het vrijwilligersfeest. 

 Pagina 10: Geen wijzigingen 
Subsidieaanvragen Koningsdag, Buitenspeeldag en/of buurtfeesten 
Joke heeft het betreffende mailtje naar de bewonersorganisaties doorgestuurd, het is nu 
tijd om de aanvraag in te dienen. 
Cadeaubonnen 
Dit jaar gaat de VBS ook weer cadeaubonnen uitgeven aan de vrijwilligers. We hebben 
een bedankje gekregen van Coby Burgwal (erelid VBS) en zij doet via Ineke aan de 
iedereen de groeten die haar nog kent. 

 
Het verslag wordt unaniem vastgesteld, onder dankzegging van notulist Onno Boks. 
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4. Financiën 
 
Voor wat betreft de jaarrekening valt er te vertellen dat de VBS positief uitgekomen is in 
2018, mede dankzij de € 2000 die we hebben mogen ontvangen van de ROC Mondriaan. 
Volgens Robert zijn alle verantwoordingen binnen. Sociaal Cultureel Stervoorde draait quitte 
maar Sociaal Cultureel Muziekbuurt heeft een overschot. Robert heeft morgen (donderdag 
24 januari) een afspraak met Ton Hendriks. 
 
Afromen 
Alle penningmeesters hebben een mail gehad van Robert over het afromen van de 
betaalrekeningen. Aan de rekeninghouders is gevraagd wat ze willen overhouden op de 
rekening. We hebben nog niet alle reacties ontvangen van de werkgroepen. Wanneer het 
zover is stuurt Robert een mail dat er afgeroomd gaat worden en met welke omvang. Het 
bedrag waarmee afgeroomd is blijft van de werkgroep, maar staat niet meer op hun eigen 
rekening maar op de hoofdrekening van de VBS. Boekhoudkundig komt er in de financiële 
administratie een opmerking te staan dat het bedrag afkomstig is van de werkgroep, zodat 
men er later aanspraak op kan maken. Het geld is niet weg. 
 
5.Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 

 
Bingo 
Truus Hoekstra vertelt dat ze is begonnen met een Bingomiddag op de vrijdagavond, maar 
die liep niet goed. Na de zomervakantie is deze verplaatst naar de zondagmiddag, maar is 
helaas nog niet winstgevend. Eerst waren er 25 deelnemers. Van de kerstbingo waren hoge 
verwachtingen, er kwamen er maar 14. Er was speciaal soep gemaakt voor de bingo. In het 
nieuwe jaar is de bingo weer begonnen met 32 mensen, deze vindt een keer in de maand 
plaats. Met de Pasen wordt er weer een bingo met prijsjes en een brunch georganiseerd. 
 
Darten 
Wim Nijhuis vertelt dat er steeds wijzigingen zijn in het aantal deelnemers. Er gaan er weg en 
komen er bij. Er is gekozen om niet met een wachtlijst te werken. 
 
Creatieve ochtenden 
Joke Eijkelhof heeft in Stervoorde op de donderdagochtend haar creatieve ochtenden. Voor 
zichzelf had ze een groepje in de Koepel, maar ze moesten daar weg. Na veel omzwervingen 
zijn ze terecht gekomen in een hobbyzaak waar Joke vlakbij woont, maar ze moesten daar 
ook weg. Per 1 januari zitten ze in Stervoorde en valt ze met dat kleine groepje onder de 
VBS. Ze zitten nu op vrijdagmorgen in de bestuurskamer van de VBS. 
 
The Swinging Oldtimers 
Marjan van Delft vertelt dat er in december een kerst koffieconcert geweest met meer dan 
30 bezoekers. Vanwege dit succes wordt er op 12 april een voorjaars koffieconcert 
georganiseerd. Op de 2de vrijdag in december wordt er ook weer een kerst koffieconcert 
georganiseerd. De tijd is ’s-morgens van 10 tot 11:30 zodat het samenvalt met de 
repetitieochtend. Er wordt gehoopt op een hogere opkomst zodat er in de toekomst wat 
meer overgehouden wordt. Er wordt geadverteerd en er worden flyers gemaakt en 
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opgehangen. Stervoorde is tegenwoordig wat toegefelijker met het ophangen van flyers van 
activiteiten. 
 
Bridge 
Yvonne Sloet tot Everlo vertelt dat er weer verschuivingen van de maandag naar de vrijdag 
zijn. In het totaal zijn er 150 deelnemers verspreid over beide dagen. 
 
Discussiegroep 
Emy Gideonse vertelt dat er 9 deelnemers zijn, misschien 10  in de toekomst. 
 
Bewonersorganisatie Muziekbuurt (BOMB) 
Nico van Geresteijn vertelt dat er op 4 februari een bestuursvergadering is, daarna is er een 
afspraak met Lina Balah van Welzijn Rijswijk. Wil Visser vertelt over de Smeltkroes, er wordt 
nagedacht over wat en waar er wat opgezet zou kunnen gaan worden. In maart wordt hier 
meer over verteld. 
 
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 
Zusan Titulaer vertelt dat er weer plantjes zijn rondgedeeld bij zo’n 100 oudere eenzame 
bejaarden. Op deze manier is er een goed beeld hoe het met de mensen gaat. Tevens is er 
contact geweest met de bewonersgroep van Leeuwendaal en zijn er onderling ideeën 
uitgewisseld. Volgende week komen er dames van “Open je hart”, een groep mensen die 
eenzame mensen uit hun isolement proberen te krijgen. Er wordt met wethouder Jorke van 
der Pol gepraat over het ophalen van oud papier. De gemeente had hier nog geen beleid 
voor, wellicht nu wel. 
 
Bewonersorganisatie de Strijp (BODS) 
Jacob Schot vertelt dat zij bezig zijn met de oprichting van een buurtpreventieteam in de 
wijk. Er zijn nu 5 a 6 mensen. Daarnaast is het 20 jarig jubileum dit jaar van de 
bewonersorganisatie de Strijp. 
 
Sociaal Cultureel Muziekbuurt (SCMB) 
Theo van Leeuwen vertelt dat de rust in de Brede School is wedergekeerd, maar de 
samenwerking met de Brede School is nog steeds een beetje moeizaam. 
 
Country “Go for it” 
Paul vertelt dat ze druk bezig zijn met de voorbereiding van het jaarfeest. 

 

6.Wat verder ter tafel komt 
 

De komende gecombineerde vergaderingen zijn op dinsdag 19 maart, maandag 23 
september en donderdag 21 november. De Algemene Ledenvergadering is op dinsdag 23 
april. 
 
Tijdens de vergaderingen van 19 maart en 23 april wordt er gesproken over de jaarstukken,  
In de 2de helft van februari gaan we het jaarverslag in elkaar zetten, Ineke doet nogmaals het 
dringende verzoek om alles zo snel mogelijk aan te leveren. 
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Ineke heeft activiteitenboekjes neergelegd zodat de mensen deze kunnen neerleggen bij 
bijvoorbeeld openbare gebouwen. 

 

7.Rondvraag 

 
Wim Nijhuis dankt opnieuw het bestuur voor de inzet. De zaterdag dat we weggeweest zijn 
vond Wim heel goed georganiseerd. 
 
Ineke vraagt iedereen of ze de vrijwilligerspassen willen meenemen en vraagt of iedereen 
nog even wil blijven voor een drankje. 
 

8.Sluiting en borrel 
 
Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 20:28 uur en 
nodigt iedereen uit voor de borrel. 
 
De volgende gecombineerde vergadering is dinsdag 19 maart 2019. 


