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Verslag van de vergadering donderdag 2 november 2022 
 

1. Opening en Welkom: 
Aanwezig: Kas Horstman, René Rovers en Rob de Graeve 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda: diverse mail die separaat worden behandeld 
 

3. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René Rovers) René geeft uitleg 
omtrent zijn contact met Joris (redacteur wijkblad) inzake; de oplage van het wijkblad, de 
kosten van het wijkblad en het eventueel gebruik maken van een App. 

 
4. Verslag van de bestuursvergadering van 20 oktober 2022 wordt goedgekeurd. 

 
5. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  

 
- Stand van zaken fietscrossbaan:  

In gesprek met de gemeente over het vervolg, er komt eerdaags een verslag over de 
voortgang. 

- Voortgang werving vrijwilligers door de adviescommissie:  
Er komt een afzonderlijke vergadering tussen bestuur en adviescommissie waarin dit 
item wordt behandeld. 

- Introductie nieuw agenderingssysteem Kruisdam voor wijkbewoners;  
Dit wordt doorgeschoven naar 2023 irt. de totale review van de site SHM (wordt tevens 
opgenomen in de afdoening agenda van het bestuur) 

- Reservering DUO-fiets door wijkbewoners via de site;  
Ook dit wordt doorgeschoven naar 2023. (zie het voorgaande item) 
 
 

6. Ontvangen mailtjes t.a.v.:        
- Kosten van het wijkblad en een bijdrage hierin van de Meentwerf:  

een reactie van de Meentwerf laat nog op zich wachten. 
- Vrijwilligersfeest en nieuwjaarsreceptie: 

Het bestuur stelt maximaal 2000,- en 1500,- als budget beschikbaar 
- Gebruikersovereenkomst Kruisdam incidenteel/structureel: 

Wordt opgenomen op de site (Kas) 
- Energieaanpassingen Kruisdam n.a.v. onderzoek door Hilverzon 

In behandeling bij de technisch beheerder en bij de gemeente 
- Organogram: voorstel voor aanpassing: 

Eerdaags wordt een voorstel gedaan aan de adviescommissie 
- Bijdrage aan Versa: (kindersinterklaasfeest) 

Het bestuur wil meer informatie hieromtrent 
- Draaiboek lichtjesavond:  

afwachten op Lot Vermeer, vooralsnog geen (financiële)toezeggingen doen.    
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7. Rondvraag: hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
8. Volgende vergadering: woensdag  16 november  2022  om 19.30 in de Kruisdam    
9. Sluiting om 22.00 uur 

 
Aan alle geïnteresseerde wijkbewoners;  
Het staat iedereen vrij om nadere informatie te vragen aan het bestuur indien 
de notulen (te) onduidelijk zijn. 
Vragen kunnen worden gericht via mailadres;  bestuur@hilversumsemeent.nl 
 


