
Vergadering bestuur SHM woensdag 5 januari 2022  
 
1. Opening en Welkom 

Rob opent de vergadering. 
 
2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 

Geen aanvullingen. 
 
3. Verslag van de bestuursvergadering van 22.12.2021  

Vastgesteld. 
 
4. Input voor het wijkblad van: februari 2022  

Reeds enkele ideeën.  
 

5. Evaluatie Coronamaatregelen n.a.v., besluit van de regering en besluit SHM (Allen) 
De persconferentie van 14 januari wordt afgewacht. Aan de hand daarvan kunnen aanpassingen 
volgen m.b.t. de openingstijden van De Kruisdam.  

 
6. Vertrek van de Burgemeester 

Het afscheid in de Meent zal op dinsdag 8 februari plaatsvinden. Tijd: 16-18 uur. Er bestaat reeds 
een voorstel voor een cadeau. Besloten wordt om Joost Nachbahr te vragen de invulling van het 
afscheid verder vorm te geven, e.e.a. in afstemming met Ute en met het bestuur. 
Joost zal ook gevraagd worden om in het wijkblad dat eind januari verschijnt een waarderend 
woord en een korte terugblik te schrijven. 

 
7. Verslag van het overleg op donderdag 16 december 2021 met Gerard Kuipers 

Het verslag wordt door het bestuur goedgekeurd en toegezonden aan wethouder Kuipers en aan 
buurt coördinator Ute Hoogeveen. 

 
8. Vacature beheerder; voorzet van Rob ism. Jos Out en Kas 

Rob verwerkt alle opmerkingen m.b.t. het gewenste profiel en stuurt het profiel toe aan de 
gemeente en aan Ute Hoogeveen. Een reactie vanuit de gemeente moet duidelijk maken of er in 
de kaartenbak van het Sociaal Plein één of meerdere personen kunnen worden gevonden die bij 
dit profiel passen.  

 
9. Inovum 

stavaza omtrent het voorstel voor verhuur voor langere periode ihkv. project zorgsteunpunt  
Oog hebben voor de consequenties die dit met zich meebrengt voor de Kruisdam. Op 6.1.2022 is 
er een zoom overleg met de gemeente daarna weer op de agenda (PM) 
Het resultaat van dit overleg wordt afgewacht.  

➢ Rob 
 

10. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en ook zijn overgeheveld naar vandaag:  
A. Terugkoppeling “inbreng” van de vrijwilligers naar het bestuur of er interesse is om de 

beleidsstukken te beoordelen. (Mail uit op 29.12.2021 reageren voor 15.1.2022) 
B. Daarna een brief met stukken toesturen inzake het vrijwilligersbeleid aan vrijwilligers die 

willen deelnemen (zie A) 
➢ Kas   

 
- Stavaza bestuursreglement WBTR.  



Nadat Kas er een SHM-sausje overheen heeft gegoten doorsturen naar de adviescommissie 
voor commentaar en controle met Statuten en HH-reglement 

➢ Rob 
 

- Stavaza 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 
(voorlopig nog even PM) 

 
- Inrichten Wijkpanel, eventueel via enquête module (Kas) 

(Voorlopig even als PM) 
 
- Vraag van Rob of de memo over wijk gerelateerde/wijkgerichte activiteiten zich leent om in het 

wijkpanel uit te vragen wordt met ”ja” beantwoord, (aanvullen met rekenvoorbeelden en dan 
voor advies naar de adviescommissie). 

Kas past de scenario’s aan. 
De adviescommissie zal om een mening en een advies worden gevraagd. 

➢ Rob 
      
- Beweegtoestellen (Rob/Ute/) 

Op 13 januari spreekt Rob over dit punt met Ute. 
➢ Rob 

 
- Stavaza Crowdfunding;  

5 december 2021 is het in het PFH-overleg geweest, andere wethouders (o.a. Floris Voorink) 
zijn enthousiast. Wat is het vervolg op de presentatie van Diederik Fit naar aanleiding van de 
Crossbaan? (Ute)  
Op 6.1.2022 vindt er een overleg plaats met Diederik Fit. 
Ook een bespreekpunt op 13 januari. Doel is te komen tot een projectvoorstel.  

➢ Rob 
 

- Kostenplaatje wijkblad 2022 (Kas en Joris) 
Een inschatting van de kosten in 2022 volgt z.s.m. 

➢ Kas, Joris 
 

- Stavaza AED-beheer groep (in het nieuwe jaar een afspraak plannen? (PM) 
 

11. Jaarlijkse inventarisatie vrijwilligersbestand via de aanspreekpunten  
De aanspreekpunten onder wie de vrijwilligers vallen zullen worden aangeschreven met de vraag 
of dit nog steeds het actuele bestand is dat onder hun jurisdictie valt. 

➢ Rob, Kas 
 

12. Ontvangen mailtjes tav. 
- (Johan) poster met dank voor in 2021 geleverd vrijwilligerswerk voor de SHM 

Afgerond 
 
- (Ingrid) voorzet voor een mailing aan de buurt inzake werving vrijwilligers  

 
De eindversie van de ‘noodkreet’ zal worden opgenomen in het komende wijkblad. 
Verder is het plan om op een zaterdag in februari (?) in het winkelcentrum mensen aan te 
spreken en vrijblijvend een menukaart mee te geven waarop de functies staan waarvoor 



vrijwilligers worden gezocht. Een korte taakomschrijving plus het tijdsbeslag per maand moet 
een reëel beeld geven van de invulling. Kas maakt een opzet. 

➢ Rob, Kas 
 

Een paar oud-bestuursleden zijn misschien bereid om medewerking te verlenen bij het 
aanspreken van mensen of in ieder geval mee te denken over het vervolgtraject.  
Aan ouders van de basisscholen kan een menukaart worden meegegeven. 
Op die manier kan ook naar de gemeente worden aangetoond dat alles uit de kast is gehaald om 
in de Meent zelf mensen te vinden. 

 
- Cees Kuijlaars: roep alle (oud) bestuursleden bij elkaar voor een BOT cessie omtrent vrijwilligers 

werving 
Dit is nog steeds het plan. 

 
- Opzet van een profiel voor vrijwilligers (mailtje van Rob Hopman van de gemeente) 

Besproken. 
 
- Sociale kaart van Versa (interessant voor onze site?) Kas 

Deels bruikbaar, moet worden aangevuld/vervangen door wijk gerelateerde wijkgerichte 
gegevens. 

➢ Ute, Kas    
 
- Gebruik van het programma Survio (enquêtes) mailtje van Rob aan Kas. 

Niet interessant voor de Meent. 
 
- Mail van Anouck omtrent 40-jarig jubileum Wil Dekker en haar vertrek in mei 2022 

T.k.a. Het is aan de clubs zelf om hier verder aandacht aan te besteden. 
 
- Mail van Jos Out; hoe gaan we de barbezetting regelen in 2022?  

(Meent Cultureel en Senioren eetcafé regelen het zelf, BwB is nog een vraagteken) 
Jos maakte een overzicht van de barbezetting door de week heen. Er zijn enkele hiaten. 
Geïnteresseerden die alleen een dienst zouden willen en kunnen draaien dienen wel te 
beschikken over het diploma sociale hygiëne, dan wel bereid zijn dit te behalen. 
Kas kijkt na of ook een BHV-certificaat verplicht is.  

➢ Kas 
 
13. AED in de Kruisdam? 

De vraag is, of er tijdens de openingstijden van de Kruisdam altijd iemand aanwezig moet zijn die 
het AED-apparaat kan bedienen en ook kan reanimeren. 
Het bestuur wisselt enige tijd van gedachten. Rob zal Adrie informeren.  

➢ Rob 
 
14. Rondvraag 

Geen resterende vragen. 
 

15. Volgende vergadering: 19 januari 2022 om 19.30 in de Kruisdam   

    

16. Sluiting 

 


