
 
Concept verslag van de gecombineerde vergadering van het 
bestuur van de VBS met vertegenwoordiger van de werkgroepen. 
 
Woensdag 30 september 2020, aanvang 19.30 uur. 
Wijkcentrum Stervoorde. 

 
 
 
Aanwezig 
Ineke van Vliet, Robert Flinterman, Joke Eijkelhof (Bestuur VBS), Jacob Schot (BO 
de Strijp), Trix Alexander (BO Steenvoorde Zuid), Frans Kalse (BO Steenvoorde 
Noord), Dennis van der Geer, Wil Visser, Nico van Geresteijn (BO Muziekbuurt), Jos 
Reneman (Schilderclub), Rinie van der Elst (Vrouwengespreksgroep), Paul Debrichy 
(The Swinging Oldtimers), Emy Gideonse , Mia van Wissen (Discussiegroep), Truus 
Hoekstra (Bingo), Paul Kuijpers, Jan Leidelmeijer (Country “Go for it”), Helmi 
Verhoeven (Chi Gym), Clazien de Graaf (Wandelen). 
 
Afwezig (met kennisgeving) 
Marianne Koot (Tai Chi), Elio Lo Conte (Computer), Cobie Lieshout, Yvonne Sloet, 
Ellie van der Meer (Bridge), Theo van Leeuwen, Ton Hendriks (SC Muziekbuurt), 
Lianne Verwijmeren (Vrouwengespreksgroep). 
 
 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
Voorzitter Ineke opent om 19.40 uur de vergadering en vraagt of iedereen de 
presentielijst heeft ingevuld. Zij heet de aanwezigen van harte welkom en vraagt in 
het kader van de privacywet toestemming voor het gebruik van opnameapparatuur. 
Er zijn 8 berichten van verhindering. 
 
2. Ontvangen stukken 

- Brief van Welzijn Rijswijk waarin vermeld staat dat Wijkcentrum Stervoorde per 
1 oktober tot nader order gesloten is voor de activiteiten van de VBS. 

- Brief van de Gemeente Rijswijk dat de exploitatie vergunning van Wijkcentrum 
Muziekbuurt is verlengd tot 18-02-2025. 

- De Kamer van Koophandel heeft de gegevens gewijzigd en heeft Joke 
Eijkelhof ingeschreven als bestuurslid van de VBS. Dit is tijdens de ALV door 
de leden goedgekeurd. 

- Door de Gemeente Rijswijk is de subsidie van 2019 vastgesteld. De subsidie 
bedraagt € 47.648,--. 

- De ontwerp-subsidiebeschikking 2021 is door de Gemeente Rijswijk uitgesteld. 
Dit omdat ze nog niet kunnen beschikken over het inwonertal op 1 januari 2020 
van de wijken en buurten. 

- (Te)veel correspondentie met de afdeling Beheer van Welzijn Rijswijk over een 
doorstart van onze werkgroepen in Stervoorde. De maximale aantallen 
personen per zaal (i.v.m. corona) wisselen steeds. De mail van 25 juni: rode 
zaal 6, groene zaal 4, blauwe zaal 4, grote zaal 35.  
Op 18 augustus bleek, dat onze aanspreekpunten bij Welzijn Rijswijk allemaal 
tegelijk met vakantie waren. Pas toen werd ons gemeld, dat er in de blauwe 
zaal maximaal 20 personen zijn toegestaan en niet 4 personen. Begin 
september werd het maximale aantal voor de grote zaal 70 personen.  Het 
kabinet besloot medio september, dat er een verbod komt op samenkomsten 

 



van meer dan 50 personen en afgelopen maandag ( 28 september) werd 
bekend gemaakt, dat er binnen voorlopig slechts 30 personen mogen zijn. 

- Op 17-07-2020 hebben we een rekening van Welzijn Rijswijk gekregen voor de 
huur van de zalen voor het 2e halfjaar 2020 ad € 10.388,90. 

- Welzijn Rijswijk werkt voortaan met een digitaal reserveringssysteem. Joke 
beheert dit systeem namens de VBS. Als een werkgroep een reservering wil 
moet dit aan Joke worden doorgegeven en zij kan dan kijken of de zaal op die 
datum/uur beschikbaar is. Zij kan die dan direct vastleggen. 

- Welzijn Rijswijk wil samen met netwerkpartners, zoals de 
bewonersorganisaties van de VBS een nieuw project Lief en Leedstraten 
uitrollen. Dit project moet goed nabuurschap stimuleren. Tien lief en 
leedstraten krijgen € 150,00 voor kleine attenties aan bijv. een zieke buur, een 
nieuwe bewoner of iemand die jarig is. De VBS blijkt al in een vroeg stadium 
(verkenningsfase) te zijn geïnformeerd. Welzijn Rijswijk organiseert hierover 
nog een informatiebijeenkomst. De VBS en de Bewonersorganisaties krijgen 
hiervoor een uitnodiging. De info is reeds doorgestuurd naar de 4 BO’s. 

 
Verzonden stukken 

- Het jaarverslag en jaarrekening 2019 alsmede de begroting en het werkplan 
2020 zijn verzonden naar de Gemeente Rijswijk. De kascommissie bestaande 
uit Frans Kalse en Jacob Schot ging akkoord met de jaarrekening. De 
Gemeente Rijswijk ging akkoord met het toesturen van de jaarstukken 2019, 
zonder een ALV ( i.v.m. bijzondere omstandigheden). 

- Het (te)veel aan correspondentie met de afdeling beheer van Welzijn Rijswijk 
over een doorstart van onze werkgroepen in Stervoorde ( 6 juli en 2 
september) en de maximale aantallen personen per zaal is doorgestuurd aan 
de werkgroepen en BO’s. De herstart van de werkgroepen in september verliep 
soepel. Het maximale aantal personen in de VBS bestuurskamer is 6/7. 

- Meerdere updates naar de besturen van de werkgroepen en BO’s over de 
situatie tijdens de sluiting van Wijkcentrum Stervoorde. 

 
3. Verslag van de gecombineerde vergadering van dinsdag  21 november 2019 
Het verslag van de gecombineerde vergadering van dinsdag 21 november 2019 
wordt unaniem met wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld met de volgende 
aanvullende opmerkingen. 

- De nieuwe logo’s van de 4 Bewonersorganisaties zijn met ingang van de ALV 
van 22 januari 2020 definitief. Jacob Schot vraagt of de nieuwe logo’s gebruikt 
kunnen gaan worden in het eventuele nieuwe activiteitenboekje . 

- Er komt een mail waarin gevraagd wordt om aan te leveren wanneer jullie in 
2021 gebruik willen maken van een ruimte in Stervoorde. Ook graag de 
gegevens van de vrijwilligers en leden van de werkgroepen en BO’s. Graag 
willen wij ook van jullie weten hoeveel leden er door de corona gestopt zijn. 

- De gecombineerde vergadering van woensdag 22 januari 2020 werd omgezet 
in een ALV. 

 
4. Terugblik op de periode vanaf 13 maart tot vandaag 
De activiteiten bij de werkgroepen en de BO’s konden helaas niet doorgaan. Wel is 
er bij BO de Strijp het buurtnieuws uitgekomen en zijn er weer boomcirkels 
gerealiseerd. 
De activiteiten werden door de leden heel erg gemist. Ze misten vooral de sociale 
contacten die bij bijna alle activiteiten op de 1e plaats staan. 



Denk bij het maken van het jaarverslag dat je deze reacties van de mensen, over het 
uitblijven van de contacten, ook vermeld. 
 
5. Financiën 
Er is een opzet gemaakt over de verwachte resultaten tot nu toe. Er is dan ong. € 
14.000 over. Omdat de Gemeente misschien overweegt om de subsidie 2020 deels 
terug te betalen, overwegen we om aan de vrijwilligers toch iets te geven voor dit 
“sneue” jaar. Gedacht wordt aan een etentje in 2 groepen van  b.v. 30 personen. 
Door de sluiting van Wijkcentrum Stervoorde waren er geen activiteiten dus ook geen 
deelnemersbijdragen.  Door het niet door hoeven betalen van de deelnemersbijdrage 
hopen we dat de leden blijven.  
Op 17 maart jl. hebben we per mail aan Miriam Bryson gevraagd om tijdelijk geen 
lumpsumhuur te hoeven betalen tijdens de sluiting van Stervoorde. Op 17-07-2020 
kwam er een factuur voor de huur van het 2e halfjaar. 
 
6.Stand van zaken bij de bewonersorganisaties en de sociaal culturele 
werkgroepen 

- Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord. Het buurtpreventieteam wordt 
onderdeel van de BO en sluit zich aan bij de VBS. Tegen de Kerst worden 150 
arme/eenzame mensen verrast met een kerstattentie. 

- Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid. SytskeHoogenboom is gestopt als 
interim voorzitter. Nu ze met pensioen is gaat ze regelmatig weg en heeft ze 
daardoor minder tijd voor bestuurswerkzaamheden. Als ze er is wil ze nog wel 
de openbare vergaderingen bijwonen.                                                                
Men is in overleg met Handhaving om te kijken of in samenwerking met de 
Petrusschool en de Handhaving Halloween kan worden georganiseerd. Dit zou 
dan plaatsvinden rond de Petrusschool. Er mogen geen posters worden 
opgehangen.                                                                                                       
Sinterklaasfeest gaat door de corona waarschijnlijk niet door. Men wil het 
omzetten naar een Lentefeest met eventueel een cadeautje. Er volgt overleg 
tussen de Bewonersorganisaties. 

- Bewonersorganisatie de Strijp. Er wordt nagedacht over het doorgaan van 
Halloween en de Kerstbingo. Er is een Mini-Bieb opgezet en er is een wedstrijd 
met de mooiste boomspiegel. Ook is er weer een buurtnieuws uitgegeven.          
En als rode draad is het zwerfafval georganiseerd door Zwerfafvalbrigade 
Team De Strijp.  

- Bewonersorganisatie Muziekbuurt. Er is een gesprek geweest met de 
burgemeester en Rover over het openbaar vervoer. Bus 23 wordt bus 51 met 
een andere vervoersmaatschappij dan de HTM. De Burendag op 26 september 
is gehouden in het Wilhelminapark. Er waren maar 10 mensen en 10 mensen 
hadden afgezegd. Wel hebben we aan deze dag 2 vrijwilligers overgehouden. 
Op 31 oktober is Halloween en zijn aan het denken over een Eindejaarsfeest. 
Het Buurtpreventieteam is in oprichting. 

- De Zomer- en Winter- kinderkledingbeurs van april en oktober zijn beide in 
verband met de corona geannuleerd. 

- Het Zondagmiddag dansen is in verband met de corona voorlopig gestopt. 
- De Schilderclub bestaat dit jaar40 jaar. Ze hebben een aanbod gekregen van 

de VBS voor een cadeau. Van 4 tot en met 29 september is er een expositie 
geweest in de bibliotheek. Deze werd geopend door wethouder Johanna 
Besteman. Alles corona proof. 



- De Bingo heeft een doorstart gehad in augustus op de donderdagmiddag. De 
bingo van september was op woensdag, maar kon door de sluiting niet 
doorgaan. 

- De Country “Go for it” hebben problemen met de grote zaal. Op de avond zelf 
is pas bekend of ze erin kunnen en er gedanst kan worden. 

- The Swinging Oldtimers is half juli weer begonnen. Ze hadden een groot 
optreden kunnen hebben maar de organisatie kon niet voldoen aan de 
geldende coronaregels. Ze zijn nu bezig met een nieuw repertoire. 

- De Bridge heeft tafelbladen laten maken zodat zij kunnen blijven bridgen met 
de nieuwe coronaregels. 

- Bij Sociaal Cultureel Muziekbuurt is alleen de Tai Chi weer begonnen. 
Binnensport wettelijk mogelijk sinds 1 juli. 

- Bij de Gespreksgroep hebben 5 van de 9 leden zich voorlopig afgemeld. 
- Helmi Verhoeven wil dansen/zingen opzetten maar het lukt voorlopig niet. De 

vrijdagmorgen en het tijdstip zijn niet geschikt. Het optreden met The Swinging 
Oldtimers was erg leuk, maar het optreden bij de Koningsdag in Zuid ging niet 
door. Het voorjaarsconcert Voorjaar “20 kwam niet van de grond.                    
De Samenzang kan worden geschrapt. De Chi Gym heeft 5 vaste leden. In de 
corona tijd veel buiten gesport. 

- De Discussiegroep gaat in gesprek met Nico van Geresteijn of er een ruimte 
mogelijk is in het Wilhelminapark, zodat de discussiegroep verder kan tijdens 
de sluiting van Stervoorde. 

 
7. Overige informatie vanuit Welzijn Rijswijk en de Gemeente 
Welzijn Rijswijk 
Er zijn op 8 januari en 13 februari  gesprekken geweest met Miriam Bryson over de 
lumpsum en de VBS nieuwe stijl. Miriam wil dat de VBS onderhuurder blijft, maar de 
VBS wil een medegebruikers overeenkomst conform de Brede School Muziekbuurt. 
Omdat de begroting van Welzijn Rijswijk geen ruimte biedt voor aanpassingen, moet 
de lumpsum van haar ook zo blijven. Deze is meegenomen in de begroting van 
Welzijn Rijswijk. 
Op 23 juni heeft het bestuur weer een gesprek gehad met Miriam Bryson en Matthijs 
Overduin over hoe we verder moesten gaan vanaf 1 juli. Ons werd verteld, dat we er 
rekening mee moesten houden dat niet alle activiteiten door zouden kunnen gaan. 
Dit omdat er door de corona maatregelen minder capaciteit is in het Wijkcentrum. 
Ook werd ons verzocht om activiteiten te verplaatsen naar de avond. WMO gaat 
namelijk voor. Er werd afgesproken dat we in de loop van augustus weer bij elkaar 
zouden komen. Welzijn Rijswijk zou hiervoor initiatief nemen, als er meer bekend zou 
zijn. Dat is niet gebeurd. 
Gemeente Rijswijk 
Onze contactpersoon bij de gemeente Jose de Vries heeft sinds 15 september een 
andere functie gekregen binnen de Gemeente Rijswijk. Er is op dit moment nog niet 
bekend wie haar taken gaat overnemen. Op 5 maart heeft het bestuur nog met haar 
gesproken over de VBS nieuwe stijl. Jose zou het een en ander voor ons uitzoeken. 
Onze vragen worden meegenomen in de overdracht. 

- Moeten de werkgroepen een rechtspersoon zijn om subsidie te krijgen van de 
gemeente? 

- Hoe kan de solidariteit tussen de werkgroepen worden gehandhaafd? 
- Is een medegebruikers overeenkomst met de gemeente mogelijk? 

De VBS zet deze vragen aan de gemeente in verband met de gewijzigde 
omstandigheden (i.v.m. de corona) tijdelijk in de ijskast. We hopen, dat volgend jaar 



de situatie verbeterd is en dan pakken we de plannen voor de toekomst (VBS nieuwe 
stijl) samen met de gemeente weer op. 
Goed om te weten is, met ingang van 2021 bevat de verantwoording naar de 
gemeente voor organisaties, die minder dan € 5000,-- subsidie ontvangen 
voornamelijk een verhalend jaarverslag en is er minder aandacht voor de financiële 
verantwoording. Bijna al onze werkgroepen krijgen minder dan € 5000,--.  
 
8. W.v.t.t.k. 
De volgende gecombineerde vergadering is op dinsdag 17 november. 
 
9. Rondvraag 
Helmi Verhoeven bedankt het bestuur voor hun inzet. 
 
10. Sluiting 
Voorzitter Ineke bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 
21.50 uur. 
 
De volgende gecombineerde vergadering dinsdag 17 november. 
Aanvang 19.30 uur in Wijkcentrum Stervoorde 


