Bestuursvergadering SHM 1 juni 2022
Aanwezig: Rob de Graeve, Kas Horstman en als belangstellende: René Rovers
1. Opening en welkom
Rob opent de vergadering.
2. Aanvullingen op de reguliere agenda / mededelingen
Lopende de vergadering.
3. Verslag bestuursvergadering van 11 mei j.l.
Vastgesteld.
4. Input onderwerpen voor het wijkblad van augustus
Nog geen onderwerpen.
5. Evaluatie promotie en informatiedag van 28 mei
Succesvolle organisatie, goed bezocht. Het draaiboek van de opzet is bij Versa in beheer.
6. Vooruitblik Viviumdag op vrijdag 24 juni
Vivium zond een uitgebreid draaiboek bij het drukke programma van de dag. De personele bezetting
in het wijkcentrum kan een probleem worden: veel (oudere) vrijwilligers zijn op vakantie.
Riek Willemsen is gevraagd om voldoende mensen te zoeken, o.a. voor de barbezetting.
Kas is bereid die dag als aanspreekpunt te dienen.
7. Vervolg op de vacature beheerder binnen de SHM
- Reactie en vervolg op het sturen van de brandbrief door de SHM samen met Versa Welzijn en
de ontvangen sollicitaties tot nu toe.
Martin van H. wil functioneel beheerder van de Kruisdam worden, in principe wekelijks van maandag
t/m donderdag, 24 uur, daadwerkelijk te beginnen vanaf juni. De komende zomer/vakantietijd is er
sprake van een kennismakings-/inwerkperiode en dus een beperkt aantal uren. Die worden later in
het jaar ingezet.
Er worden hierover nadere afspraken gemaakt.
De door de gemeente toegezegde financiering is voldoende voor de bekostiging van de pilot t/m
december.
Als de inzet wederzijds bevalt èn de diverse stippen op de horizon lijken bereikbaar (o.a. het Vilans
verhaal) zal voortzetting van de functie deel uitmaken van de aanvraag voor 2023, die voor 1 oktober
moet worden ingediend.
Met Martin worden nog afspraken gemaakt over een duidelijke taakomschrijving. Hij heeft zich
bereid verklaard om naast het functionele beheer tevens bepaald vrijwilligerswerk te doen.
Jos blijft hiervoor ook inzetbaar, maar met veel minder belasting dan tot dusver. Binnenkort volgt
een gesprek over de werkverdeling tussen Rob, Martin en Jos.
Ø Rob, Martin, Jos

Vanuit de vrijwilligerscentrale worden twee dames ingezet als mogelijke sociale verbinder ter
ondersteuning van Martin. Zij zullen als gastvrouwen zorgen voor een welkomstgevoel in de
Kruisdam.
Op de website zal een toelichting gegeven worden op deze positieve ontwikkeling.
Ø Kas

8. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
- Stavaza Bar en Consumptieprijzen per 1.9.2022; (project Horeca; Bert v.d. Broek)
Punt staat on hold.
- Stavaza Inovum: verrekening van incidentele kosten per 1.5.2022 (Rob)
Er is overeenstemming over o.a. de aanschaf van camera’s. De kosten worden verdeeld tussen de
SHM en Inovum.
-

Wachten op de reactie van de adviescommissie vanwege de toetsing van het beleid aan
statuten en huishoudelijk reglement, (afspraak van 22.3.2022) herinnering van Rob van
19.5.2022.
Uit de brief van de adviescommissie d.d. 1 juni werd niet duidelijk of er nog iets gewijzigd moet
worden n.a.v. de beleidsdocumenten.
Rob en Kas zullen nu aanpassingen aanbrengen en de adviescie vragen of die daarmee akkoord gaat.
Er is een overleg gepland op donderdag 16.6.2022
Ø Rob, Kas
-

Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen definitief wordt goedgekeurd met de
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw
organogram en de invulling daarvan (voorlopig nog even PM)
On hold.
- Stavaza fietscrossbaan: Verzoek aan het college voor ondersteuning is gedaan. (Ute)
Het noodzakelijke vooronderzoek vindt binnenkort plaats. De bekostiging komt uit het wijkbudget.
- Stavaza Beweegtoestellen in de Meent (project loopt via Ute)
Het is onbekend hoe de stand van zaken is. Teleurstellend verloop, aan gewekte verwachtingen
wordt nog steeds niet voldaan. Punt komt morgen aan de orde tijdens het overleg met de
wijkwethouder.
- Stavaza verkeersveiligheid en het GAD (René)
Twee leden van de werkgroep Wijkbeheer zijn met een door de gemeente ingehuurde verkeersdeskundige gaan kijken op de plaatsen op de Meentweg waar pas een vluchtheuvel + fietsovergang is
aangelegd. Deze fietsovergangen functioneren in de praktijk niet goed: de meeste fietsers vermijden
deze omweg en steken de verkeersweg nu diagonaal over, waarbij zij een eindje naast het
autoverkeer rijden.
De poging om dit feit bij de gemeente aan de kaak te stellen bleek vruchteloos: er wordt niets
gewijzigd. Het wordt de eigen verantwoordelijkheid van de fietsers geacht om de veilige route te
nemen.
Ø René schrijft een stukje in het volgende wijkblad.
Hij is geïnteresseerd in de onderwerpen die bij de (nu nog) commissie Wijkbeheer aan de orde
komen en is bereid om het mandaat projectondersteuner van het bestuur te accepteren en de
ontwikkelingen per betreffend onderwerp terug te koppelen.
Ø Besluit: René wordt ‘projectondersteuner wijkbeheer’ namens het bestuur
9. Ontvangen mailtjes tav.
- Horecavergunning: standpunt van de gemeente en het vervolg voor de SHM (Rob)
Henk (beheer) heeft per brief laten weten dat hij zijn werkzaamheden als leidinggevende achter de
bar als beëindigd beschouwt. Er zal voor gezorgd worden dat er een nieuwe lijst komt van mensen
die gerechtigd zijn om dit werk over te nemen.

Ø Rob/Martin

- Pokemon ruilbeurs (Kas: mail van 16.5.2022)
Vindt plaats op 2 juli tussen 15.00 en 17.00 uur. Aankondiging komt op de website en facebook.
Er wordt nagedacht over een flyer.
Ø Kas/Martin
-

Goedkeuring opdracht aan Jos (beheer) ihkv. Gebouwenbeheer (Glas, raam en CV-ketel;
mailtje 20.5.2022)
- Ten bedrage van € 5000,-Ø Het bestuur besluit positief
- Sinterklaas 2022
Het bestuur wacht op de komende begroting van de organisatie alvorens een besluit te nemen over
het gevraagde bedrag.
- Uitnodiging van Clean and Green Challenge
T.k.a.
- Uitnodiging van de gemeente Hilversum tot deelname aan de participatiebijeenkomst
Mobiliteitsvisie
Ø René zal hier mogelijk aan deelnemen.
- Werkzaamheden van Adrie
De mails van 24 mei en 28 mei worden t.k.a.
10 Rondvraag, algemeen
- Reserveringsformulier
Staat op de website. Hier wordt nog de laatste hand aan gelegd door Kas. Alleen mensen met
autorisatiebevoegdheid kunnen een boeking vastleggen.
Ø Kas
- Kerk in de Meent
De gewenste ruimte kan onder de huidige voorwaarden zoals op de site vermeld beschikbaar worden
gesteld. Zie onder het kopje ‘verhuur’.

Volgende vergadering: woensdag 15 juni 2022 om 19.30 in de Kruisdam

