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Verslag bestuursvergadering woensdag 5 oktober 2022  
 

1. Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering en heet Kas en René digitaal welkom. 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda: geen 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 14.9.2022: wordt goedgekeurd 
 

4. Vast agendapunt): Input voor het wijkblad van november: Werkplan 2023 Kas sluit dit kort 
met Joris (mededelingen van het bestuur) 

 
5. Ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René) 

René brengt de zorg over van de werkgroep wijkbeheer omtrent het functioneren en de 
taakinhoud alsmede het gebrek aan informatie/communicatie met het bestuur. Afgesproken 
wordt dat het bestuur deelneemt aan de eerstvolgende vergadering van de werkgroep. 
Het verslag van 29.9.2022 (Gerard) wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

6. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
 
- Check op het actueel zijn van het zijn van de vrijwilligersadministratie:  

Besluit: indien er voor 15.10.2022 geen reactie komt van de vrijwilligers worden zij uit 
het lopende bestand verwijderd onder dankzegging voor bewezen diensten in de 
afgelopen tijd. 

 
- Stavaza fietscrossbaan: In gesprek met de gemeente over het vervolg. 

 
7. Ontvangen mailtjes t.a.v.:      

- Sommatiebrief Maarten v.d.B: Is intern afgehandeld 
- Nieuwe telefoon voor de bsc: Kas informeert Eline omtrent de mogelijkheden 
- Overzicht van e-mailadressen binnen de stichting: Kas zoekt dit verder uit op 

bruikbaarheid en actualiteit 
- Verzoek van Eline om via de site Buurtsportcoach de duo fiets te reserveren: Kas bekijkt 

de digitale mogelijkheden en informeert Eline 
- Mail van Chiel over het buurt bespaarplan: informatief 
- Bijdrage in de kosten door derden die adverteren in het wijkblad: er is een verzoek 

gedaan voor het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van de Stichting  
- Kerstboom op het wieltjesplein; aan de gemeente zal een verzoek worden gedaan met 

tevens financiering uit het wijk budget. 
- Berichten uit de buurt: info van de provincie wordt voor kennisgeving aangenomen 
- Aanschaf mobiele televisie: het bestuur wil nadere informatie (Kas) 
- Werving (bestuur)leden door de adviescommissie tijden de Bijna Weekend Borrel van 

7.10.2022: wordt omarmd 
- Hilverzon; toelichting productiejaar 2021: wordt voor kennisgeving aangenomen  
- NLE wordt Budget Energie (kennisgeving van de NLE) nu nog geen consequenties 
- Verslag adviescommissie van 22.9.2022 wordt voor kennisgeving aangenomen 
- Nieuwe verhuurtarieven per 1.1.2023: zijn op de site gezet 
- Werkplan 2023: is op de site gezet;  
- Aanschaf geluidinstallatie Sinterklaas: meenemen in de aan te bieden begroting  
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8. Rondvraag; hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
9. Volgende vergadering: donderdag 20 oktober 2022 om 19.30 in de Kruisdam    
10. Sluiting om 20.45 

 
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 
 


