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Verslag van de gecombineerde vergadering van het bestuur van de VBS met 
vertegenwoordigers van de werkgroepen 
 
Maandag 23 september 2019, aanvang 19.30 uur Wijkcentrum Stervoorde 
 
 

Aanwezig: 
 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman (Bestuur VBS), Onno Boks (Bestuur VBS, notulen), Jacob 
Schot (BO de Strijp), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Dennis van der Geer, Wil Visser 
(BO Muziekbuurt), Theo van Leeuwen, Betty Theunissen, Ton Hendriks (SCMB), Cees van 
Delft, Paul Debrichy (The Swinging Oldtimers), Paul Kuijpers (Country “Go for it”), Lianne 
Verwijmeren (Gespreksgroep), Frans Batelaar (Klaverjassen Muziekbuurt), Jan Leidelmeyer 
(Country), Wim Nijhuis (Darten), Helmi Verhoeven (ChiGym / Samenzang), Truus Hoekstra 
(Bingo) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
 
Elly van der Meer, Coby Lieshout, Yvonne Sloet tot Everlo, Jos de Beer (Bridge), Joke Eijkelhof 
(Creatieve ochtenden),  Emy Gideonse, Mia van Wissen (Discussiegroep), Nicolette van ’t 
Wel, Manon Stuut (Kinderkledingbeurs), Marianne Koot (Tai Chi), Tonny Bekink 
(Zondagmiddagdansen), Sytske Hoogenboom (BO Steenvoorde Zuid), Frans Kalse (BO 
Steenvoorde Noord) 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

 

Voorzitter Ineke opent om 19:32 uur de vergadering en vraagt of iedereen de presentielijst 
heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen op de eerste vergadering na de zomer van harte 
welkom. Ineke vertelt dat er een heleboel is gebeurd en dat er een heleboel op stapel staat, 
wat later in de vergadering verder aan de orde gaat komen. De VBS bruist en gaat in volle 
vaart door met waar de VBS goed in is. 
 
Oorspronkelijk zouden we in de blauwe zaal zitten naast de zaal waar de vergadering nu is. 
De VBS had de blauwe zaal gereserveerd, echter er bleek al een andere groep in te zitten die 
zegt de blauwe zaal gereserveerd te hebben. De beheerder heeft nog tevergeefs geprobeerd 
de mensen naar de juiste zaal te krijgen, maar dat werd geweigerd omdat de zaal te klein 
zou zijn. Als tegemoetkoming trakteren we op kaas en worst tijdens de afsluitende borrel. 
 
Ineke 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 voor zover op dit moment bekend 13 berichten van verhindering. 
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2. Ontvangen en verzonden stukken 
 

Ontvangen stukken: 
 

• Er is een brief van de gemeente Rijswijk ontvangen waarin definitief wordt 
aangegeven dat de subsidie van € 47.052 voor 2019 is goedgekeurd. 

• In een tweede brief van de gemeente Rijswijk staat dat de subsidiebeschikking 2020 
nog even op zich moet laten wachten; dit krijgen we meestal in november te horen. 

• Er is een brief ontvangen van Welzijn Rijswijk waarin aangeven wordt dat ingaande 
juli de jaarlijkse CPI (consumenten prijs index) is toegepast op de huur van de zalen in 
Stervoorde, de huur van de zalen is daarom met 1,7% gestegen. Vanaf de tweede 
helft van het jaar 2019 moet er € 10.300 betaald gaan worden voor de zaalhuur in 
Stervoorde, dit is exclusief het zondagmiddagdansen dat een keer in de maand 
plaatsvindt en apart wordt berekend. 

 
Verzonden stukken: 
 

• Joke heeft de vertegenwoordigers van de werkgroepen een mail gestuurd waarin ze 
vraagt of iedereen wil aangeven wanneer welke zalen in 2020 gebruikt moeten 
worden. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt, als eenmaal de zaal vergeven is, blijft 
die vergeven. Er moet een overzicht gestuurd worden waarin nadrukkelijk 
aangegeven wordt wanneer iemand een zaal wil hebben. 
Daarnaast moet een lijst met vrijwilligers per werkgroep aangeleverd worden, deze 
lijst is belangrijk en wordt voor veel dingen gebruikt zoals voor de vrijwilligerspassen. 

 

3. Verslag van de vergadering van woensdag 19 maart 2019 
 

De vergadering van 19 maart is alweer een tijdje geleden, sindsdien is er ook een Algemene 
Ledenvergadering geweest, dus zaken die in het verslag van 19 maart aan de orde komen 
zijn niet van recente aard. 
 
Het verslag van de gecombineerde vergadering van woensdag 19 maart 2019 wordt 
unaniem goedgekeurd en vastgesteld met de volgende aanvullende opmerkingen: 
 

• Pagina 1. Geen opmerkingen. 

• Pagina 2. Jacob Schot merkt op dat de sub-werkgroep Buurtpreventieteam is 
aangemeld. Dit wordt in de eerstvolgende aanpassing van het reglement verwerkt. 

• Pagina 3. De wens van verandering van organisatiestructuur loopt nu al een jaar of 6 
vanwege het tempo waarop de gemeente Rijswijk het welzijnsbeleid handen en 
voeten geeft. Er is nu eindelijk een eerste stap gezet, morgen (23 september) wordt 
in de gemeenteraad het besluit genomen over de nieuwe subsidieverordening, waar 
de VBS al een hele tijd om vraagt. Hierna volgen nog vervolgacties. De oude 
subsidieregeling is van 2006, hierin staat wat de VBS jaarlijks moet doen. Al onze 
activiteiten zijn zo nauw met elkaar verweven dat er een wederzijdse afhankelijkheid 
bestaat. Nu moeten bewonersorganisaties een minimum aantal openbare 
vergaderingen en activiteiten organiseren, dat wordt straks losgelaten en sociaal 
culturele activiteiten zijn niet meer afhankelijk van wat bewonersorganisaties doen. 



3 

 

Echter, dit zal pas vanaf 2021 gaan gelden, voor 2019 en 2020 gaan we nog op de 
oude voet door met vergaderingen, activiteiten organiseren, een jaarverslag maken, 
etc. Ook de subsidie zoals die nu vastgesteld wordt, zal tot en met 2020 zo blijven. 
Wethouder Johanna Besteman is geïnteresseerd in onze vereniging en wil graag 
nader kennismaken met ons bestuur. Binnenkort gaan we als bestuur een afspraak 
maken met Johanna (inmiddels is de afspraak gemaakt voor 6 november). Wil merkt 
op dat Johanna nooit naar de vergadering van de bewonersorganisatie Muziekbuurt 
komt, mogelijk heeft dit te maken met de dag dat de vergadering gehouden wordt en 
de beschikbaarheid van de wethouders. Trix Alexander merkt op dat in het verleden  
de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid de dag dat de openbare vergadering 
gehouden wordt speciaal hiervoor heeft verschoven. 

• Pagina 4. Geen opmerkingen. 

• Pagina 5. Robert heeft een onderzoekje gedaan naar de halfjaarcijfers. Robert heeft 
een mail gestuurd naar de besturen van de bewonersorganisaties met de vraag om 
bekend te maken wat ze de rest van het jaar van plan zijn (extra) te gaan doen om 
een beeld te krijgen hoe de VBS financieel uit gaat komen aan het eind van het jaar. 
Daarnaast verzoekt Robert met klem om de financiële stukken tijdig aan te leveren 
Het bestuur zou ook dit jaar weer een etentje in december willen organiseren bij 
Fong Shou op de Leyweg in Den Haag. Het verzoek is om tijdig (zo spoedig mogelijk) 
aan te geven hoeveel vrijwilligers mee willen naar het etentje. De datum wordt na 
enige discussie vanwege reeds geplande activiteiten van werkgroepen vastgesteld op 
vrijdag 22 november. Er wordt een mail gestuurd naar alle vertegenwoordigers van 
de werkgroepen, de aanmeldingen moeten naar bestuur@v-b-s.nl gestuurd worden. 

• Pagina 6. Geen opmerkingen. 

• Pagina 7. Geen opmerkingen. 

• Pagina 8. Geen opmerkingen. 
 
Het verslag wordt unaniem vastgesteld, onder dankzegging van notulist Onno Boks. 
 
4. Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele werkgroepen 
 

• De dagtocht van afgelopen zaterdag (21 september) was een groot succes, met als 
tussenstops de basiliek van Oudenbosch, een lunch in Terheijden, de vaartocht over 
de Biesbosch en afsluitend het diner in Wagenberg. De vaartocht was met name 
spectaculair omdat we tot twee maal toe vast hebben gezeten vanwege de lage 
waterstand. De dag was lang, van 9 uur ’s-ochtends tot 9 uur ’s-avonds. 

• De activiteitenboekjes 2019-2020 zijn bezorgd door de vrijwilligers van de 
bewonersorganisaties. Als er nog mensen zijn die boekjes nodig hebben dan kunnen 
die zich melden, er zijn er genoeg over. Hoe meer de boekjes verspreid worden, des 
te meer bekend is wat we doen. En het helpt, want van verschillende kanten is 
gemeld dat er weer nieuwe aanmeldingen, leden of telefoontjes binnen zijn 
gekomen. 
De lay-out van deze editie van het activiteitenboekje is flink opgefrist, er komen 
complimenten vanuit de vergadering. Ineke legt uit dat de boekjes uitsluitend 
bezorgd zijn binnen het verzorgingsgebied van de VBS. 

• Jacob Schot (bewonersorganisatie de Strijp) vertelt dat aanstaande zondag (29 
september) de bewonersorganisatie de Strijp haar 20 jarig jubileum viert. Van de 
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gemeenteraad worden er een aantal mensen verwacht. Vanwege te weinig animo 
vervalt de puzzeltocht. Er is vanuit de media veel aandacht voor dit jubileum. 
Als tweede punt stelt Jacob de logo’s van de bewonersorganisaties opnieuw ter 
discussie. De logo’s zijn niet consistent, omdat de bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord als BSN vermeld staat, de andere bewonersorganisaties als VBS. Jacob heeft 
een rondje langs de andere bewonersorganisaties gedaan, er wordt voorgesteld om 
in plaats van “VBS” de bewonersorganisatie te vermelden, maar dan ook met 4 
letters, zoals bij de BOSZ, BODS, BOMB het geval is, en dan ook BOSN. Ineke gaat 
contact opnemen met de bewonersorganisatie Steenvoorde Noord om dit voorstel te 
bespreken. In het kader van uniformiteit gaat het voorstel welwillend in overweging 
genomen worden, tijdens de volgende gecombineerde vergadering wordt er op terug 
gekomen. 

• Ineke legt namens de bewonersorganisatie Steenvoorde Noord uit dat zij willen 
stoppen met de openbare vergaderingen, er zou vorige week en in november een 
vergadering zijn, maar die zijn gecanceld. Redenen zijn een dalend aantal vrijwilligers, 
waar ze al langere tijd problemen mee hebben, maar ook krijgen de activiteiten 
onvoldoende aandacht van de bewoners. Echter, als belangrijkste punt wordt 
aangevoerd dat de gemeente niet of soms zeer traag op verzoeken reageert. Er is een 
gesprek geweest met wethouder Björn Lugthart op het stadhuis, echter de reactie 
van deze wethouder was verrassend: hij stelde ook voor om te stoppen met de 
openbare vergaderingen. Activiteiten worden nog wel georganiseerd, en volgende 
week is er een overleg op het stadhuis over de activiteiten voor 2020. Met Zusan 
Titulaer is afgesproken dat er in 2020 in ieder geval één openbare vergadering gaat 
plaatsvinden in verband met de subsidievoorwaarden van de huidige 
subsidieverordening. Het bestuur blijft wel aanspreekpunt voor de wijk. 
Op 4 september werd de prinsessenbraderie georganiseerd. Dit was heel leuk, echter 
er was veel tegenwerking van het weer, het regende namelijk. Hierdoor is veel 
publiek afgehaakt of ging er sneller doorheen. 
Helmi Verhoeven vraagt zich af waar ze zich kan aanmelden om wat te doen tijdens 
een dergelijke activiteit. 
Wil Visser vraagt zich af waarom hij de braderie nergens kon vinden, Ineke legt uit 
dat dit op diverse websites en media vermeld stond. 

• Trix Alexander van de bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid vertelt over verregende 
Summerdance. De route is ingekort zodat ze snel weer terug konden zijn voor de 
andere activiteiten. Al met al is de Summerdance een gezellig feest geweest. 
Binnenkort komen er nog meer activiteiten zoals de lampionnenoptocht, Halloween, 
het Sinterklaasfeest welke georganiseerd wordt door de 4 bewonersorganisaties 
samen, en op 14 december is er een Winterfair in de grote zaal van Stervoorde. 
Op 28 november in de avond organiseert de bewonersorganisatie in Stervoorde een 
EHBO / AED cursus. In de wijk hangen er diverse AED’s, en daarom gaan de mensen 
die zich hebben opgegeven nu op cursus. De bewonersorganisatie betaalt € 600 voor 
de cursus. Jacob Schot legt uit dat zij dit ieder jaar doen en daarvoor € 100 betalen, 
echter dit is alleen voor de AED. Ineke en Trix leggen uit wat de bedoeling is en wat 
er verwacht wordt van de mensen die zich opgeven voor deze cursus. 

• Wil Visser legt uit dat er binnen de bewonersorganisatie Muziekbuurt problemen zijn 
in het bestuur. Paula en Cees hebben zich teruggetrokken uit het bestuur. Daarnaast 
betreurt Wil het dat er vanuit het stadhuis geen of zeer weinig aandacht of interesse 
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is voor de bewonersorganisatie. Aanstaande maandag (30 september) gaat de 
bewonersorganisatie naar de gemeente over de Smeltkroes. Wil is erg teleurgesteld 
in de gemeente, temeer ook vanwege de ontwikkelingen rond de Smeltkroes. Ook 
het uitblijven van informatie over de eventuele terugkeer van bus 23 in de 
Muziekbuurt is teleurstellend te noemen. 

• Ton Hendriks van Sociaal Cultureel Muziekbuurt legt uit dat momenteel alles z’n 
gangetje gaat. Het ene clubje verliest wat leden, de andere krijgt er wat bij zoals 
bijvoorbeeld het Klaverjassen. 

• Paul Debrichy en Cees van Delft van The Swinging Oldtimers leggen uit dat ze aan het 
repeteren zijn voor een komend kerstkoffieconcert. Daarnaast spelen er 10 
november in de Regentes 4 bands waaronder The Swinging Oldtimers. 

• Jan Leidelmeijer (Country ‘Go for it!’) legt uit dat er dit jaar geen feest gehouden 
wordt omdat er tegelijkertijd veel soortgelijke activiteiten zijn. 

• Helmi Verhoeven (ChiGym / Samenzang) legt uit dat ze afgelopen voorjaar 7 trouwe 
mensen had. Door omstandigheden is er in het najaar een harde kern gebleven, en 
hebben er een paar moeten afhaken. Er zijn wel even zo veel aanmeldingen geweest 
waardoor het aantal op 7 blijft staan. Helmi gaat met Trix regelen dat ze een film 
over de ChiGym kunnen laten zien tijdens de Winterfair. Voorts vraagt Helmi zich af 
of de andere werkgroepen ook last hebben van mensen die zich aanmelden en 
vervolgens zonder tegenbericht niet komen opdagen. 
Voor de Samenzang waren er maar 3 nieuwe aanmeldingen dit voorjaar, en dat is te 
weinig om het samen zingen door te laten gaan, daar zijn een man of 8 a 10 voor 
nodig. Voorlopig kan het niet doorgaan. Helmi is van plan met iets nieuws te komen, 
een soort country line dance maar dan als swing & sing / swing along. 
Paul Debrichy stelt voor om samen met de The Swinging Oldtimers iets te 
organiseren om samen te gaan zingen. Op de vraag van Helmi of er op een andere 
dag activiteiten georganiseerd kunnen worden legt Ineke uit dat dit lastig is vanwege 
de hoge bezettingsgraad van zalen in Stervoorde. 

• Truus Hoekstra (Bingo) legt dat ze een rommelmarkt gaan organiseren in de grote 
zaal op 2 november. De Bingo liep niet zo, maar doordat er geen zomerstop was is 
het nog nooit zo druk geweest, zelfs nu in september was dat het geval. 

              Ineke vertelt dat de TaiChi van Stervoorde en de Muziekbuurt op het       
             Strandwalfestival een demonstratie gegeven heeft. Ineke complimenteert Marianne   
             Koot hiermee, de VBS was hierdoor ook dit jaar weer vertegenwoordigd. 
 
5. Wat verder ter tafel komt 
 
De komende vergaderingen zijn gepland op: 
 

- Gecombineerde vergaderingen 2019: donderdag 21 november. 
- Gecombineerde vergaderingen 2020: woensdag 22 januari, dinsdag 17 maart, 

maandag 21 september en donderdag 19 november. 
- Algemene Ledenvergadering 2020: dinsdag 21 april. 

 

Dinsdag 17 maart 2020 gaan we het hebben over het jaarverslag en de subsidieaanvraag, en 
21 april 2020 hopen we het te kunnen afronden. 
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6. Rondvraag 
 

• Dennis stelt een vraag over de agenda van volgend jaar. 

• Helmi vraagt zich af of de VBS zelf een kraam heeft gehad op het Strandwalfestival. 
Ineke legt uit dat dit nooit het geval is. De VBS had alleen de demonstratie van de 
TaiChi op het Strandwalfestival. Helmi wil wat gaan doen volgend jaar. Ineke legt uit 
dat het aanmelden daarvoor rechtstreeks bij de organisatie van het Strandwalfestival 
moet geschieden. 
Helmi Verhoeven vraagt ook naar de concerten van the Swinging Oldtimers. Cees van 
Delft legt uit dat zij twee maal per jaar een koffieconcert geven, een rond de Pasen 
en de andere in december, te weten een kerstkoffieconcert. 

• Ton Hendriks legt uit dat een van de bands van Sociaal Cultureel Muziekbuurt is 
benaderd door een grote reisorganisatie om in juli 4 optredens te verzorgen in 
Spanje. Zodra er meer over bekend is zal Ton dit bekendmaken. 

• Paul Debrichy vertelt enthousiast en uitgebreid over zijn muzikale ervaringen binnen 
the Swinging Oldtimers. 

• Wim Nijhuis bedankt het bestuur voor de inzet van afgelopen jaar en beloont het 
bestuur met een chocolaatje in de vorm van een bloem die bloeit. 

• Lianne Verwijmeren verwondert zich over het feit dat ze geen nieuwe aanmeldingen 
heeft gehad via het nieuwe activiteitenboekje, normaal is dat wel het geval. 

 

7. Sluiting en borrel 
 

Voorzitter Ineke dankt iedereen voor zijn / haar komst, sluit de vergadering om 21:02 uur en 
nodigt iedereen uit voor de borrel. 
 
De volgende gecombineerde vergadering: donderdag 21 november 2019. 


