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0     Inleiding 

In het jaar 2019 heeft de vereniging vele activiteiten ontplooid. Daarmee is de 

doelstelling verwezenlijkt om vorming en ontspanning voor onze leden te creëren. We 

hebben daartoe de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan gevolgd:  

1. Het, waar mogelijk, in de behoefte van studiemogelijkheden voorzien. 

2. Het bevorderen van onderlinge contacten van buurtbewoners met elkaar, inwoners van 

Voorschoten en omliggende gemeenten. 

3. Het, waar mogelijk, aanbieden van al datgene waar op sociaal cultureel-terrein vraag 

naar is en waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan het welzijn van mensen in 

het algemeen en Voorschotenaren in het bijzonder. 

4. Het zoveel mogelijk verrichten van uit de vereniging voortvloeiende werkzaamheden 

door of met behulp van vrijwilligers en indien nodig beroepskrachten.  

Het bestuur en onze vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt dit te bewerkstelligen.           

Het bestuur van de vereniging constateert dat daardoor de belangstelling voor de 

Boschbloem activiteiten onverminderd groot gebleven en zelfs gegroeid is.  

 

1 Bestuur 

 

1.1 Samenstelling         

    

Voorzitter  : Wim Wolting    

Penningmeester : Rob Rietveld   

Secretaris  : Cora Visser    

Inkoop  : Carla van der Kwaak      

Ledenadministratie :          Marjan Vegt 

 

1.2 Werkzaamheden 

 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. Hoofddoel is geweest door middel van 

goede communicatie sturing te geven aan verbetervoorstellen, onderhoud 

programma’s vast te stellen en geluiden uit de samenleving te vertalen in daden. Een 

regelmatig terugkerend review punt is de stand van zaken betreffende de financiën en 

bijsturing als nodig. Het gebruik van een actielijst zorgt voor eigenaren en tijdplanning 

van zaken die uitgevoerd en opgevolgd moeten worden. Tevens heeft het bestuur 

voor alle leden de nieuwjaarsreceptie georganiseerd met als genodigden 

vertegenwoordigers van de gemeente en andere organisaties. Ook is voor de 

vrijwilligers, diverse vergezeld door hun partners, de jaarlijkse feestavond 

georganiseerd met o.a. een traditionele BBQ en muzikale omlijsting.  
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2. Leden, deelnemers en vrijwilligers. 

In 2019 was het aantal leden van de vereniging 563. Er waren diverse opzeggingen 

maar er kwamen ook veel nieuwe leden bij. Het nieuwe programma voor de 

ledenadministratie heeft de mogelijkheid om de facturen en boodschappen digitaal te 

versturen. De aanloopproblemen zijn onder de knie en alles werkt goed. 

Wederom waren er dit jaar weer meer mensen die het activiteitencentrum bezochten 

(circa 340 per week). 

De  jeu de boules  vereniging “De Six Prêt” is de vaste medegebruiker van het 

activiteitencentrum met 4 vaste dagdelen per week. Behoudens de “gewone” 

speeldagen worden er gedurende het jaar nog diverse andere activiteiten 

georganiseerd zoals Voor- en Najaar toernooien, tripletten en verrassingstoernooien. 

Op 1e Pinksterdag is ook weer het traditionele toernooi in de Voorstraat gehouden. 

Sinds het najaar maakt het Godcentre op de zondagochtend gebruik van het 

activiteitencentrum voor opvang van de kinderen.  

De club van Flightsimulators Voorschoten is al jaren op de eerste zondag van de 

maand een vaste activiteit.  

Het aantal actieve vrijwilligers waar de vereniging op steunt is 63 personen. Dankzij 

de inzet van deze vrijwilligers worden de activiteiten gerealiseerd. 

 

3. Activiteiten 

In het buurthuis hebben dit jaar weer vele goed bezochte reguliere activiteiten van de 

vereniging plaatsgevonden. De meeste wekelijks, een aantal infrequent. Voor een 

overzicht van de dagen en tijden van de activiteiten kunt u onze website 

www.boschbloem.nl raadplegen. 

3.1 Tekenen en aquarelleren 

De teken - en schilder afdeling maakte een topjaar door met 38 actieve cursisten 

verdeeld in drie groepen, en dat in een jubileumjaar van 35 jaar tekenen en 

schilderen in het Buurthuis. We hebben het cursusjaar weer afgesloten met de 35e 

Expositie op 11 en 12 april 2019 in het Buurthuis. 

 

3.2 Naailes 

Het jaar is rustig verlopen, er werden diverse kledingstukken door de dames gemaakt 

maar er werd ook aandacht geschonken aan het draagbaar maken van de kleding. 

Het is duidelijk geworden dat het motto ‘Elkaar stimuleren” in ieders voordeel werkt.  

 

 

http://www.boschbloem.nl/
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3.3 Schaken 

Ook in het voorbije jaar werd iedere maandagmiddag schaak gespeeld in de grote 

zaal. Het aantal vaste deelnemers is gestegen naar 33. Een verdere toename van dit 

aantal is te verwachten en ook mogelijk qua capaciteit in de grote zaal. Het 

merendeel van de deelnemers behoort tot de categorie gepensioneerden. Aan deze 

groep wordt door het organiseren van de schaakmiddag op maandag een prima 

gelegenheid geboden de hersens fit te houden en een zinvolle en aangename 

tijdsbesteding.  

3.4 Bridge 

De maandagavond Bridgeclub speelt in competitieverband in 3 lijnen. Het seizoen 

loopt van de laatste maandag van augustus t/m de laatste maandag van mei. De 6 

wekelijkse competitie wordt onderbroken door een Paas-, Sinterklaas- en een 

Kerstdrive. Deze speciale avonden worden door de activiteitenleider en vrijwilligers 

georganiseerd met leuke prijzen en verrassingen. Tevens werd er voor de 4e keer op 

rij een bridgeweekend georganiseerd. Er was veel animo en het was ook heel 

gezellig. 

Het hele jaar door is er op dinsdagmiddag recreatiebridge met vrije inloop. Deze 

bridgemiddag wordt al 10 jaar met veel succes georganiseerd. Zelfs als u zonder 

partner komt lukt het haast altijd u aan iemand te koppelen.  

3.5 Edelsmeden 

Het edelsmeden vindt om de 2 weken plaats op dinsdagmiddag. Er worden door de 

cursisten o.a. parelkettingen geregen en zilveren ringen gesmeed. Ook abstracte 

werkstukken o.a. van alpaca en koper in combinatie met hout worden gemaakt. Dit 

alles wordt gedaan onder leiding van een zilversmid. 

3.6 Klaverjassen 

Het aantal deelnemers aan de klaverjasclub is toegenomen. Op dinsdagavond wordt 

er met veel enthousiasme gekaart.  

3.7 Linedance (beginners en gevorderden) 

Elke woensdagavond is er van 19.00 tot 22.30 uur Linedance. Er wordt gedanst op 

country- en non- countrymuziek. Linedance kan zonder partner, je danst (individueel) 

in een groep in rijen (op lijn). Het is de bedoeling dat iedereen tegelijkertijd dezelfde 

passen maakt. Bij elke dans hoort een ander specifiek lied en elke dans heeft ook zijn 

eigen passencombinatie. Nieuwe dansen worden minimaal 4 weken geoefend en 

herhaald zodat iedereen de kans krijgt de dans onder de knie te krijgen. Op deze 

manier kan iedereen de dansen die geleerd zijn in praktijk brengen tijdens 

evenementen en vakantie. 
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3.8 Yoga 

Sinds september 2009 wordt er wekelijks op de vrijdagochtend een uur Yoga 

gegeven in het buurthuis, Een speciale vorm van Yoga wordt beoefend door 

gemiddeld een vijftiental deelnemers. 

3.9 Quiltbee 

Deze kunst om met stoffen bezig te zijn wordt uitgeoefend op dinsdagmiddag om de 

14 dagen. Door een tiental dames worden er stoffen uitgezocht en weer in stukken 

gesneden en tot een nieuw quiltje of beddensprei gemaakt met toepassing van allerlei 

technieken. Ook worden er evenementen op dit gebied zowel in binnen- als 

buitenland besproken en tijdschriften en boeken bestudeerd. 

3.10 Salsa dansen 

Iedere vrijdag is er Salsa dansen. Het is nog een kleine club dus uitbreiding is 

mogelijk.  

3.11 Ballroomdansen 

Het afgelopen jaar is er veel belangstelling geweest voor de activiteit 

ballroomdansen. Regelmatig waren er 30 of meer personen aanwezig, hierbij valt op 

te merken dat het aantal dames en heren nagenoeg gelijk was. Ook voor het lessen 

of ophalen van vergeten figuren was veel belangstelling. Van de mogelijkheid om 

individueel vragen over het dansen te stellen werd regelmatig gebruik gemaakt.  

Bij de laatste matinees voor kerst en einde van het seizoen wordt er een “mini high 

tea” aangeboden. Tevens is aan de matinee een uurtje extra dansen toegevoegd.  Dit 

werd erg op prijs gesteld en er is regelmatig om herhaling gevraagd. Thans zijn er 50 

leden ingeschreven en dansen er enkele paren mee om te kijken of zij ook lid willen 

worden. We vinden het verheugend dat er steeds meer belangstelling is voor deze 

activiteit. 

 

3.12 Spaans 

De Spaanse les op maandag verloopt al vele jaren succesvol. Er is een kleine groep 

deelnemers die zich enthousiast bekwamen in deze wereldtaal. 

3.13 Frans 

De Franse les voor beginners op donderdagavond en voor de gevorderden op 

woensdag is succesvol. Het aantal deelnemers is toegenomen.  

3.14 Goudborduren 

Maandelijks komen er een tiental dames bij elkaar om zich weer verder te bekwamen 

in de (goud)borduurkunst en worden er boekomslagen, schilderijtjes en tasjes enz. 

geborduurd. 
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Er zijn zelfs 2 dames die dit jaar een cursus hebben gevolgd in het tamboereren. Dit 

is een borduurkunst die wordt toegepast in de avondjaponnen van Koningin Maxima. 

 

  4.      Blik op de toekomst 

          Het verleden 

Dit jaar bestaat De Boschbloem 40 jaar. Door de coronacrisis zijn de festiviteiten 

verschoven naar een later tijdstip maar het bestuur is trots dat we al 40 jaar klaar 

hebben gestaan tezamen met vrijwilligers voor talloze activiteiten. We kijken 

optimistisch uit naar de toekomst en brainstormen hoe we ons daarvoor kunnen 

prepareren. 

          De Toekomst  

• We willen graag nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Tai Chi, Darten, Repair Café 

en recycle punt, spreekuur wijkagent, kookcursus, dammen en andere te suggereren 

activiteiten organiseren, initiatief van onze leden en derden in dezen wordt zeer op 

prijs gesteld.  

• Heeft u kleine elektrische apparaten die het niet meer doen? Dan zou u ze kunnen 

inleveren bij het op te richten recycle punt. Vaak kunnen onderdelen van deze 

apparaten hergebruikt worden 

• Daarnaast willen we nieuwe maatschappelijke initiatieven omarmen en een podium 

geven via het beschikbaar stellen van onze faciliteiten. Initiatieven moeten uit onze 

gemeenschap komen en dienen een duidelijk maatschappelijk doel te hebben. Neem 

contact met ons op om een activiteit te bespreken waaraan wij ons steentje bij 

kunnen dragen. 

• Op dit moment wordt er in de Boschbloem voor het grootste deel nog met echt geld 

betaald, we willen graag naar een elektronisch kassa systeem omschakelen.  

• Hoewel onze leden overal vandaan komen staan we zeker open voor meer 

buurtactiviteiten zoals inloop koffie-ochtenden 

 

    Duurzaamheid 

Het bestuur is in gesprek met de gemeente over verduurzaming van het gebouw. Wij 

hebben ons positief opgesteld over een nog op te zetten proefproject dat een begin 

kan zijn voor een succesvolle energietransitie. 

          Overleg met zusterorganisaties 

            Het constructieve overleg dat we hebben met o.a. het Alettahof, Laurentius en de 

Bibliotheek willen we graag in de toekomst intensiveren want er komen af en toe 

kwesties op ons af die goede gezamenlijke afstemming vergen. Een voorbeeld is de 

nieuwe huurovereenkomst die de gemeente ons heeft voorgelegd en waarover op dit 

moment de laatste onderhandelingen nog plaatsvinden. 
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           Gemeente/Voorschoten Voor Elkaar 

Vanaf nu moeten we met onze subsidiegevers (Gemeente huurcompensatie, 

Voorschoten Voor Elkaar operationele vergoeding) een nieuwe relatie opbouwen. We 

hopen met deze instanties in de komende jaren vruchtbaar contact te hebben en 

spreken de wens uit dat we zullen worden gezien als een betrouwbare en serieuze 

partner die in het Voorschotense sociaal maatschappelijk veld een eigen plaats 

inneemt. 


