
 

 

SHM-bestuur, vergadering 1 september 2021 
Aanwezig: Rob de Graeve, Johan Kremer, Kas Horstman 
 

1. Opening en welkom 
Wnd voorzitter Rob Graeve opent de vergadering en heet allen welkom 
 

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
Geen aanvullingen. Geen mededelingen. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 25.8.2021  
Goedgekeurd. 
 

4. Vertrek van Freerk als bestuursvoorzitter van de SHM  
Duidelijk is, dat Freek niet terugkeert in het bestuur en ook stopt met  zijn vrijwilligerswerk. 
Het voorstel is om afscheid te nemen tijdens de eerstvolgende Bijna Weekend Borrel op 1 oktober, 
mits de situatie rond corona dat toelaat. 
De taken van Freerk zullen anders worden verdeeld.  
Aanpassen activiteitenlijst en vrijwilligersadministratie. 

➢  Kas 
 

Interimvoorzitter  
Besloten wordt dat het werk door de drie restende bestuursleden wordt opgevangen en dat Johan 
tijdelijk wnd voorzitter is (en tevens aanspreekpunt voor het bestuur) totdat een nieuwe voorzitter is 
gevonden. Naar deze persoon wordt naarstig gezocht. Een interview in JMH met Freerk kan inzicht 
geven in wat die taak precies inhoudt en zo ook informatie geven aan mensen die wellicht 
overwegen om deze functie op zicht te nemen.  
 
Communicatie  
Zowel in- als extern moet het aftreden bekend worden gemaakt. De geëigend wegen zijn de website 
en het wijkblad. Tevens mededeling over de tijdelijke voorzitter. Link naar de vacature op de site. 

➢ Kas 
 

Mailtje van Freerk omtrent de tekst voor zijn afscheid  
Op de website. 

➢ Kas 
 
Voorwoord van het bestuur in JMH 
Komt te vervallen en wordt vervangen door een zo actueel mogelijk overzicht van waar het SHM-
bestuur mee bezig is, welke initiatieven er lopen en over welke zaken contacten lopen met de 
gemeente. 

➢ Nieuw vast agendapunt: input wijkblad 
 

5. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag 
Computerinloop: naar volgende vergadering 

➢ Kas 
 

Wijkpanel: gesprek met Hiddo moet nog geregeld worden.  

➢ On hold 
 

Minder uren buurtsportcoach: Rob komt met een voorstel aan het bestuur.  

➢ Rob 



 

 

 
Beweegtoestellen: wordt besproken in de vergadering van 2.9.2021 

➢ Rob 
 

Joost Nachbahr, verkiezingsbijeenkomst: komt in oktober uitleg geven. 
 
Werkplan 2022 voor 15 september: ligt op schema 

➢ Kas  
 
Afhandeling Handboek Nederlandse Pers 

➢ Kas 
 
Standpunt ruimtes in De Kruisdam (mailtje bridge van 3.8.2021) 
Afgehandeld 
 

a. Aanschaf 2 brievenbussen Kruisdam, vitrinekasten 

➢ Brievenbussen: akkoord 

➢ Kas:  gaat de svz na te gaan v.w.b. de vitrinekasten. >  Punt volgende vergadering. 
 
Muziekfestival 18 september: in JMH staat de aankondiging, maar evenement wordt afgelast.  
Reden: de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid of en wanneer die worden teruggedraaid – 
dan wel versoepeld. Op die basis is een goede organisatie niet mogelijk. Een week opschuiven bleek 
voor diverse medewerkers niet haalbaar.  
Communicatie naar de wijk via o.a. website, facebook en posters is essentieel! 
 
Organisatie Meentwerk:  Johan kreeg geen reactie op zijn brief aan Ellen Jongeleen. Aangenomen 
mag worden dat dit zelfstandig zijn vervolg vindt, net als eerdere edities.  

➢ Afgehandeld 
 
Bridgeclub 
Johan stuurde nogmaals een mail. 

➢  Afgehandeld.  
 
Bezoek Liv-in Hilversum door werkgroep MFC 
Bleek heel ander concept, niet interessant voor de Meent. Enkele leerpunten worden meegenomen 
in de verdere besprekingen. 
 
Meedoen met Duurzaam Hilversum 
Nader te bezien. Rob stuurt info door aan Johan. 

➢ Rob/Johan 
 
Meedoen aan het klimaatmanifest 

➢ Besluit bestuur: niet meedoen. Is wellicht iets voor de werkgroep Aardgasvrij. Johan kreeg 
antwoord: het logo van de Meent zal niet worden gebruikt in schriftelijke uitingen. 

 
Onderwerpen voor gesprek met de wijkwethouder op 16 september. 
Voorgestelde agenda verzonden. 

➢ Johan 
 

6. Wijkblad 
Het eerste nummer ‘nieuwe stijl’ zal in de eerste week van september worden bezorgd. 



 

 

Ongedacht veel werk zat in het aangeleverde beeldmateriaal. Met name voor de advertenties viel dit 
tegen. Er was veel extra mail- en telefoonverkeer nodig om het gewenste materiaal in de goede 
resolutie binnen te krijgen. Ook de stukjes die werden ingediend vergden de nodige aandacht. 
Gehoopt wordt op de invulling van de vacature ‘Aquisitie’. Deze is nog altijd vacant. 
Op de website en in de volgende JMH komt een bericht hoe zowel de advertenties als de artikelen op 
een juiste manier kunnen worden aangeleverd. 
 
Vooralsnog gaat Joris verder aan de slag in nauwe samenwerking met Kas. Daaruit komt wellicht de 
vraag voort wat het bestuur daarin kan betekenen en met wie. 
Streven is om de jongeren meer te betrekken. 
Er zal ook worden gezocht naar iemand die content wil produceren. 
 
Het voorwoord van het bestuur vervalt. Daarvoor in de plaats een paar korte mededelingen over 
lopende zaken en initiatieven, contacten met de gemeente etc. 
 
Afgesproken wordt dat contact zal worden opgenomen met Versa om e.e.a. te bespreken en, indien 
nodig en wenselijk, om ondersteuning te vragen voor de eerstkomende tijd. 
 
6a Nieuwe huisstijl 
Rob kreeg nog geen antwoord op eerder gestelde vragen. Valt binnen het geheel van de uitwerking 
van de huisstijlstrategie. 

➢ Kas/Joris 
   

7. Beleidsstuk vrijwilligers  
Het bestuur voorziet de adviescommissie van feed back t.a.v. de opgestuurde documenten en neemt 
daarna een besluit, mede gebaseerd op de ontvangen adviezen. 
Een aantal vrijwilligers zal daarnaast specifiek worden benaderd om hun mening over de inhoud te 
geven. Ook die meningen worden in het uiteindelijke besluit betrokken. 
Als alles tot een afgewogen, definitief resultaat heeft geleid wordt het document op de website 
geplaatst. 
 
7a Organogram van de SHM 
Aan dit onderwerp wordt een aparte sessie gewijd. 
 

8. Rondvraag 
Geen onderwerpen. 
 
Volgende vergadering: 15 september 19.30 uur. 
 
   


