
Vergadering SHM-bestuur, 9 december 2021
Aanwezig: Rob de Graeve, Johan Kremer, Kas Horstman

1. Opening en welkom
Rob heet de aanwezigen welkom.

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen
Zie onder punt 16.

3. Verslag van de bestuursvergadering van 24.11.2021
Vastgesteld.

4. Input voor het wijkblad van: januari 2022
Wordt over nagedacht.

5. Evaluatie Coronamaatregelen n.a.v. besluit van de regering en besluit SHM (allen)
De nieuwste handreiking van 30 november wordt op de site gezet. De Stichting volgt ook de
adviezen van de huisartsen.

Kas

6. Personele zaken: consequenties stop van:
. Johan Kremer per 1.1.2022: Johan maakte een overzicht van de
secretariaatswerkzaamheden.
Hij blijft wel enkele projecten zoals het Multifunctionele Centrum en Meent Aardgasvrij

begeleiden. Puur formeel blijft hij ook nog lid van het bestuur.
. Ada Brouwer per 1.1.2022: ook zij maakte een overzicht, ook van wat zij blijft doen tot de
zomer.
. Adrie Faas : stopt afhankelijk van het tijdstip van de invoering van de automatisering.
. Anouck Dingemans per 1.1.2022. Er is een profiel opgezet van wat de nieuwe bsc zou
moeten doen.
Er wordt i.s.m. Sportservice voor 12 uur iemand gezocht.

. Ute Hoogeveen keert in december weer terug als buurt coördinator en zal van daaruit als
gemeentelijk begeleider/adviseur deelnemen aan de 4 op stapel staande projecten.
. Mounia Elouachoun (vervanger van Ute) vertrekt per 1.1.2022
. Zina Kesab is officieel begonnen als opbouwwerker bij Versa Welzijn
. Tamira Scheerder is per 1.12.2021 aan de slag als coördinator WZO. (welzijnsontmoeting)
. Vertrek van de burgemeester in maart 2022: Aan Ute zal worden gevraagd of er nog een
programma is.

7. Buurtcoördinator
Mounia Elouachoun stopt per eind december. Ute Hoogeveen neemt haar plaats weer in.

8. Overleg met de wijkwethouder
Op donderdag 16 december 2021. Johan stuurt een nieuwe agenda rond.

9. Inovum
Wil een ruimte in de Kruisdam huren voor verhuur voor langere periode ihkv. project zorgsteunpunt.
De gesprekken hierover hadden een positief verloop.



Rob bespreekt de komende tijd o.a. de financiële kant van deze onderverhuur met de gemeente en
de praktische consequenties voor De Kruisdam met Jos en Adrie. Kas neemt ook een deel voor zijn
rekening.

Rob, Kas, Jos

10. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en ook zijn overgeheveld naar
vandaag:

- Overleg met de advies commissie over het Beleidsstuk Vrijwilligers met bijlagen:
A. Informatie met tekst aan de 136 vrijwilligers en/of aan het bestand dat Kas al heeft of

de interesse er is om de stukken te beoordelen.
� Kas

B. Het concept voorwoord vrijwilligersbeleid voor de uitvraag aan de vrijwilligers (Kas
moet nog zijn goedkeuring geven)

� Kas
C. Reactie van Magda van Wees van het NOV en het vervolg daarop; de uitkomst van

het zoom overleg van donderdag 2.12.2021 tussen Gerard, Daan, Sybrand en Rob is
vervat in de toegezonden mails)

Op grond van nader beraad tussen de SHM en de adviescommissie wordt op het punt van de VOG’s
(verklaring omtrent gedrag) een categorisering aangebracht.

Voorlopig besluit: het bestuur besluit om voor vrijwilligers wel of geen VOG aan te vragen
op basis van de kwetsbaarheid van de doelgroep waarmee zij werken. De kwetsbaarheid
wordt bepaald  op basis van de informatie die het bestuur heeft.

- Link naar de site van de WBTR. (mailtje van Rob dd. 10.11.2021)
Kas zal een datumprikker rondsturen voor het maken van een afspraak.

� Kas

- Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen definitief wordt goedgekeurd met de
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan werken aan een nieuw
organogram.
� Ontwikkelingen afwachten

- Stavaza Inrichten Wijkpanel (Kas)
Van Hiddo is geen enkele reactie gevolgd. Voorstel: via een enquêtemodule aan het bestaande
mailbestand in de Meent de vraag laten uitgaan  wie er op structurele basis deel wil uitmaken van het
wijkpanel. In het nieuwe jaar een lijn uitleggen om de belangstelling te peilen.

� P.M. agendapunt volgende vergadering.

- Voorzet van Rob wat zich leent om in het panel uit te vragen (PM; wordt 2022)
Rob,

- Beweegtoestellen (Rob/Mounia/Anouck)
Het plan ligt gereed. Het wachten is nog op de twee ambtenaren van de gemeente, die in principe
begin december in de Meent zouden komen kijken welke plaats het meest geschikt zou zijn. Dit is een
stagnerende factor die tegenhoudt dat er tijdig beschikt kan worden over de nodige financiën en  de
uitvoering van het plan belemmert. Het in principe beschikbare geld valt om die reden terug in de
reserve van de gemeente Hilversum.
Punt wordt ingebracht bij het overleg op 16 december met  de wijkwethouder.

� Rob



- Kerstboom op het plein
De  grote kerstboom bij het parkeerterrein komt uit het potje servicekosten van de winkeliers.
Er zijn geen plannen voor een boom op het wieltjesplein.

Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022, en de aanpassing advertentietarieven; (Kas/Joris/Lucy)
Er zijn nog geen reacties gekomen op de aankondiging van de aanpassing van de advertentietarieven.
De hoogte van de papierprijs zal voor een belangrijk deel de kosten van het totaalplaatje bepalen.
Rob maakt een afspraak met Kas en Joris  over de begroting voor 2022

Rob, Kas, Joris

- Stavaza Kerkdiensten in de Meent (Johan/Renate Nouwen)
Het is de bedoeling dat de kerkdiensten worden hervat zodra De Kruisdam weer open is.
Dit punt kan van de agenda worden afgevoerd.

- Stavaza Cursus reanimatie voor medewerkers in de Kruisdam en de AED-groep (Adrie)
Momenteel is er geen zicht op of en zo ja: welke plannen er in dit opzicht zijn.
Rob liet Mark van Hulten in een mail weten dat de kosten uit het ter beschikking staande budget van
voor de AED’s  moeten worden betaald.
Het bestuur zal de heer Cees Daams in het nieuwe jaar uitnodigen om een update te komen geven.
Aan de gemeente zal worden voorgesteld om jaarlijks een vast bedrag in het wijkbudget op te nemen
voor de vervanging van de AED’s. Na tien jaar zijn de apparaten aan vervanging toe..

Rob, Ute

- Stavaza Crowdfunding; mail van Diederik Fit nav. presentatie Crossbaan (Kas)
Nog geen nadere ontwikkelingen.

- Lichtjesavond Lot Vermeer; rol voor de Stichting in bijvoorbeeld de voorlichting? (Kas)
Gepland op 19 december. Er ligt een draaiboek. Op de begroting is € 185,- vermeld voor ‘drankjes’.
Rob stemt de uitvoering af met Marjolein van Houten.

� Rob

11. Digitalisering agenda; stand van zaken (Kas/Jos)
Gaat definitief van start op 1 april 2022, het vernieuwen van de website heeft een deadline van 1 juli
2022.
Achter de schermen wordt al proefgedraaid. Kas wil dat eerst de werkwijze wordt aangepast en dat
het 100% digitale beheer via Jos goed geregeld is. Daarop volgend kan de agenda beschikbaar
gemaakt worden voor anderen.
Via het wijkblad moet t.z.t. informatie aan de wijkbewoners worden gegeven m.b.t. deze transitie.

Kas, Rob, Jos

12. Stand van zaken rondom de samenwerking met Versa mbt. de Welzijnsontmoeting die
gepland stond op 1.12.2021 haar deuren weer te openen voor kwetsbare groepen

Het aanvankelijke plan om per 1 december te starten gaat niet door (corona).
Tamira treft alvast voorbereidingen en gaat in gesprek met vrijwilligers.
Als alles meezit (Corona) staat nu de opening gepland op 1 februari 2022.

13. Stand van zaken: Surprise voor de vrijwilligers, uit te reiken op 15.12.2021
Is geregeld. De vrijwilligers hebben tijdig bericht gekregen. Een probleem is dat pas recent nog een
aantal mensen werd aangemeld. Hun namen zullen worden opgenomen in het vrijwilligersbestand.

Johan, Kas



14. Memo van Rob omtrent de wijk gerelateerde/wijkgerichte activiteiten van clubs
(normering) en de daarbij behorende uitvraag (rondgestuurd en ontvangen reacties)

Inmiddels heeft Rob inzicht verworven over de woonplaats van het ledenbestand van de clubs.
Het resultaat wordt besproken in de volgende vergadering.

15. Ontvangen mailtjes t.a.v.
- Afrekening Meentwerk (Veroni van Rijswijk, voorstel het toe te voegen aan het resultaat van

de Kruisdam)
Heeft plaatsgevonden.

- Besluit: Commerciële Verhuur aan meerdere partijen met dezelfde activiteit in de Kruisdam, als
voorbeeld de Yoga, is toegestaan met inachtneming van de regels van verhuur (Rob)

N.B. De verhuur is gratis mits de activiteit geen commerciële achtergrond heeft en wijk
gerelateerd/wijkgericht is.

- Mailtje van Freerk vanwege belangstelling van Bakker Jeroen voor kerstattenties
Besproken en afgehandeld.

Johan

- Eetcafé op 17 december
Het eetcafé gaat niet door, De Kruisdam is dicht. Het bestuur besluit het verzoek van de coördinator
van het eetcafé te honoreren door een bijdrage te schenken waarmee zij presentjes wil maken voor
de vaste gasten.

- Mail van Chiel Eendenburg (  dd. 1.12.2021) omtrent ontwikkelingen rond het Hocras terrein
Ter kennisgeving aangenomen.

- Besluit tot toekenning van ( meer) subsidie voor de Kruisdam en de WZO voor 2022
Een zeer positief bericht. T.k.a.

16. Rondvraag
Kas sprak met een jonge ouder die interesse toonde voor vrijwilligerswerk in een afgebakend
takenpakket. Met zijn achtergrond zijn er zeker mogelijkheden.
Besloten wordt hier de volgende keer op terug te komen.

� Kas

Bij Rob heeft zich ook iemand gemeld die een goede bijdrage zou kunnen leveren. Zij heeft met name
ideeën over een plan van aanpak t.a.v. het vrijwilligersbeleid. Rob neemt nader contact met haar op.

� Rob

Nog een naam van een geschikt persoon wordt genoemd. Mogelijk wordt deze in het nieuwe jaar
benaderd.

Kas heeft binnenkort een gesprek met Edwin Brinkman over de website.
� Kas

17. Volgende vergadering woensdag 22 december 19.30 uur.



De vergadering wordt gesloten


