Verslag bestuursvergadering SHM, 2 maart 2022
Aanwezig:
Rob de Graeve, Kas Horstman, en René Rovers: aspirant bestuurslid
T.b.v. punt 2: Johan Kremer en Chiel van Eendenburg

1. Opening en Welkom
Rob opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Gesprek met Chiel van Eendenburg en Johan Kremer i.v.m. tijdelijke overdracht taken
Johan en Chiel geven een uitgebreide toelichting van het voortraject tot aan waar men nu staat.
Meent Aardgasvrij heeft het initiatief genomen om in het PAW-gebied een bewonersraad op te
richten, bestaande uit vertegenwoordigers van de huurders van de corporaties en particuliere
eigenaren/bewoners. Deze bewonersraad zal de Stichting Hilversumse Meent adviseren over de
voorstellen die aan de regiegroep worden voorgelegd.
Johan zal enige tijd niet beschikbaar zijn als vertegenwoordiger in de regiegroep en vraagt het
bestuur om Chiel volmacht te geven om in zijn plaats en namens de Stichting te spreken in de
bewonersraad.
Besluit bestuur: Op grond van art. 9 lid 4 van de statuten verleent het bestuur volmacht aan de heer
Chiel van Eendenburg om de Stichting Hilversumse Meent te vertegenwoordigen in gesprekken die
worden gevoerd in het kader van het project Meent Aardgasvrij.
Als voorwaarde wordt hieraan verbonden dat de heer van Eendenburg vooraf overleg pleegt met de
Stichting omtrent de komende agendapunten en welke standpunt hierin namens de Stichting
Hilversumse Meent dient te worden ingenomen.
Na afloop van de vergaderingen zal de heer van Eendenburg verslag doen aan het bestuur van
hetgeen besproken is tijdens de vergadering en de daarin genomen besluiten”.
3. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen
Werving vrijwilligers, oorkonde van Joost, zie punt 18.
4. Verslag van de bestuursvergadering van 16.02.2022
Vastgesteld.
5. Input voor het wijkblad van: april 2022
Momenteel nog geen concrete punten.
6. (Vast agendapunt) Evaluatie Coronamaatregelen:
Dit agendapunt wordt als afgehandeld beschouwd.
7. Vervolg op de Vacature beheerder(s):
- Geen reacties op de vermelding op de Site van de vrijwilligerscentrale en van de SHM (Kas)
- Geen reacties van de gemeente (Rob Hopmans)
- Geen reacties via Move de Meent en de vitrinekast en wijkblad
- Reacties van overige instanties (Versa)
Tot dusver geen enkele reactie. Of de oproep in het wijkblad iets oplevert is nog niet bekend.
➢ Rob is intussen met Versa in gesprek.
8. Voorbespreken van de agenda voor het overleg met Gerard Kuipers op 3.3.2022
Akkoord met de voorgestelde agenda.

9. Inovum: Het voorstel voor verhuur per 1.5.2022 voor langere periode van de bovenzaal
Per 1 mei betrekt Inovum de bovenzaal. De nog noodzakelijke faciliteiten worden geregeld.
De computerclub is akkoord gegaan met het voorstel om gebruik te maken van een beschikbare
ruimte elders in de Kruisdam indien er iemand met een computerprobleem komt. De Yogaclub gaat
naar beneden. De status van de vechtclub is onbekend: wellicht is die opgeheven.
10. Wat publiceren we wel in het wijkblad en/of de vitrinekast?
Een wijkpanel zou goede diensten kunnen bewijzen bij het verkrijgen van inzichten van de wensen
van de bewoners. Hoe denken zij over het wijkblad? Wat missen ze of welke onderwerpen kunnen
wel helemaal verdwijnen? In hoeverre wordt JMH gezien als een prettige toevoeging aan wat er
gebeurt in de wijk? Hoe groot is de behoefte aan het wijkblad? Hoe wordt het gewaardeerd? Kan het
jaarlijks uitgebrachte aantal nummers worden teruggebracht om de kosten te verlagen?
Is voor wijknieuws en activiteiten een verwijzing naar de vitrinekasten en de website voortaan
voldoende?
➢ De volgende vergadering wordt het agendapunt ‘evaluatie wijkblad’ opgevoerd.
Overigens zal omgezien worden naar een andere drukker. Er gaat te veel fout bij Drukwerkdeal.
11. Stand van zaken digitalisering agenda (1.4.2022 als deadline en toegang voor vrijwilligers?)
Kas is bezig met het aanmaken van een digitaal agenda-account. Tussen 1 april en 1 juli wordt o.a.
gewerkt aan een mooie en toegankelijke vormgeving op de website.
12. Stand van zaken Vacature Buurtsportcoach; 5 reacties ontvangen (Rob/Kas/Sportservice)
Op 9 maart hebben Rob en Femke Roest een gesprek met 3 uitgenodigde kandidaten.
13. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
- Reacties van de adviescommissie op de toegezonden stukken WBTR
➢ Met de positieve reactie van de adviescommissie stelt het bestuur dit beleidsstuk alsmede
het bestuursreglement vast.
-

Reacties van vrijwilligers op het beleidsstuk en bijlagen
➢ De adviescommissie is hier mee bezig en zal op 8.3.2022 intern overleggen.

-

Reacties van de adviescommissie op de toegezonden memo over wijkgerelateerde/wijkgerichte activiteiten, aangevuld met rekenvoorbeelden.
➢ De adviescommissie is hier mee bezig en zal op 8.3.2022 intern overleggen.

-

Reacties op het voornemen om per 1.9.2022 over te gaan op volledige pinbetaling
➢ Positief. In uitzonderingsgevallen blijft contante betaling mogelijk.

-

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)

- Stand van zaken fietscrossbaan: (Rob/Marjolein/Diederik/Cornelis)
Twee ontvangen offertes worden uitgewerkt door Rob, Marjolein en Diederik.
Het gesprek met Cornelis is positief verlopen.
- Stand van zaken Beweegtoestellen (Rob/Ute)
Geen vorderingen te melden.

14. Reacties op het verzoek van het bestuur om op te treden als vervanger van Ada dan wel
toestemming te geven (AVG) om gegevens te delen met de clubs.
Aantal reacties: tot nu toe 22 van de 25 gedane verzoeken.
Weinig animo te bespeuren. Slechts 4 personen reageerden positief op het verzoek om de gegevens
mee te delen aan de clubs.
Standpunt van het bestuur: als er geen bezetting is achter de bar blijft die gesloten. Het is dan aan de
clubs om dit zelf te regelen.
De inkoop is een onderdeel van de gezochte beheerder.
15. Noodkreet van het bestuur aan de Meentbewoners; komt in het wijkblad maart 2022
Is geplaatst. Het wachten is nu op respons. De nood is hoog.
16. Ontvangen mailtjes tav.
- de heer Henk Faas omtrent het stoppen als barmedewerker (hoe nu om te gaan met de
drank en horecavergunning op naam van betrokkene en verleend voor de Kruisdam)
Het voorstel van Rob om de vergunning om te zetten naar het bestuur is in behandeling.
➢ Rob
- Informatie uit het bestuur in de vitrinekast? (Mailtje van Jos Out)
Wordt regelmatig gelezen. Prikbordfunctie.
Kattebelletje in het wijkblad: wie iets aan wil geven kan zich tot beheerder Jos Out wenden.
- Verkeersveiligheid (mailtje van René Rovers)
De toeleiding naar twee nieuwe oversteken met vluchtheuvel op de Meentweg wordt door veel
fietsers als heel lastig ervaren. Menigeen kiest ervoor om vanuit de Zuider- of Noordermeent de
rijweg schuin over te steken pas bij de volgende ‘verkeerde’ insteek aan de overkant het fietspad
weer op te gaan. De aanpassing die voor meer veiligheid zou moeten zorgen schiet zo z’n doel
voorbij.
➢ René en Chiel Eendenburg zullen dit onderwerp oppakken.
- Belichting in de Kruisdam (mailtje van Fred van Sprang voor nader onderzoek)
Voor kennisgeving aangenomen.
17. Jaarrekening en jaarverslag 2021 (mailtje naar Annemarie Laarmans van de gemeente)
Input vrijwilliger n.a.v. het verzoek dd. 17.2.2022 van het bestuur; sluiting 15.3.2022!
- Jaarrekening
De jaarrekening is goedgekeurd door de kascontrolecommissie.
- Jaarverslag
Het jaarverslag is vrijwel gereed, de deadline van 15 maart wordt zeer waarschijnlijk gehaald.
18. Overige zaken
- Duofiets
Per 1 maart kan de fiets weer gehuurd worden. Anouck Dingemans gaat ervoor zorgen dat dit
structureel geregeld wordt.
- Hilvertours
Voor mensen met een beperkte mobiliteit. De mail wort doorgestuurd aan Versa.
-

Hondenproblematiek

Mail van Jeroen Verheijen. Betreft met name loslopende (grote) honden. Doorgezonden naar de
wijkagent.
- Flyer van MEE
Over de themabijeenkomst op 19 april. Wordt op de site geplaatst.
- Volleybalvereniging
Via info@hilversumsemeent.nl kwam een toelichting op het verzoek of de volleybalvereniging een
volleybal.overdag@hilversumsemeent.nl adres mag laten aanmaken.
Besloten wordt om dit eenmalig toe te staan, nl. zolang Hein S. voorzitter is en dit geen extra werk
oplevert. Kas zal de voorzitter van de vereniging aldus beantwoorden.
➢ Kas
- Werving vrijwilligers
Kas geeft uitleg bij een testsysteem waarbij iemand kan ontdekken waar zijn/haar kracht ligt, welk
type hij/zij zichzelf vindt en in welk werk zijn/haar kwaliteiten het best tot zijn recht zouden komen.
Op deze manier zouden vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Het systeem zou al op
korte termijn ingezet kunnen worden bij het zoeken naar bestuursleden en andere vrijwilligers.
Bij elke vacature zouden alvast 2 typen en 2 kwaliteiten kunnen worden genoemd.
➢ Kas gaat verder met dit systeem aan de slag en komt terug met nadere informatie.
- Oorkonde Gulden Boek/ vrijwilligers
Johan Kremer zal worden gevraagd een aardig woord te spreken op de Bijna Weekend Borrel,
waarna de ingelijste oorkonde boven de bar wordt gehangen.
19. Rondvraag
Geen bijzonderheden.

Volgende vergadering: 16 maart 2022 om 19.30 in de Kruisdam

