
 

 

Verslag bestuursvergadering 11 augustus 2021 SHM. 
 
Aanwezig: Freerk Teunissen, Rob de Graeve, Johan Kremer 
M.k.a.: Kas Horstman 
 

1. Welkom en mededelingen 
Voorzitter Freerk Teunissen opent de vergadering en maakt bekend dat hij wegens 
familieomstandigheden helaas zijn functie als voorzitter maar ook als vrijwilliger per direct neer moet 
leggen.  
Dat betekent dat het resterende bestuur zich gaat beraden in hoeverre het nog mogelijk is de zaken 
die aandacht behoeven ook daadwerkelijk aandacht te geven. Er zal een creatieve manier van 
werken moeten worden bedacht of er zullen zich meerdere vrijwilligers moeten aanmelden voor een 
functie in zowel het bestuur als op andere plaatsen binnen de Stichting. 
 

2. Aanvullingen op de agenda  
Kunstfestival: rondvraag. 
Memo’s van Jeroen: 4y 
 

3. Verslag 30 juli 
Goedgekeurd en vastgesteld 
 

4. Punten die zijn overgeheveld uit vorige vergaderingen 
a. Reactie Gooise Meren op vraag naar ontwikkelingen Hocrasterrein 

In een schriftelijk antwoord verwees GM slechts naar het inspraaktraject. 
Een groepje Meentbewoners dat zich al eerder bezighield met de (regio-) plannen voor de N236 zal 
gevraagd worden de vinger aan de pols te houden v.w.b. het Hocrasterrein en het bestuur te 
informeren over nieuwe ontwikkelingen.   
! Johan 

 
b. Onderwerpen voor het komende wijkblad 
c.  Freerk levert kopij 

 
c. Computerinloop 
! Kas  

 
d. Inrichten wijkpanel 

Over de uitvoering en diverse andere aspecten/criteria hiervan moet nader worden gesproken. E.e.a. 
in nauw overleg met de Adviescommissie. Kan de mening van de 135 vrijwilligers bijv. gezien worden 
als een voldoende afspiegeling van de mening van alle Meentbewoners zodat er voldoende draakvlak 
is voor het bestuur om gefundeerde beslissingen te nemen? 
Zie ook punt 1 van deze agenda. 
! Rob  

 
e. Minder uren buurtsportcoach 

Onderwerp on hold. 
! Rob  

  
f. Beweegtoestellen in de Meent 

Het voorstel om deze toestellen te plaatsen op bestaande speelplekjes i.p.v. in de groengordel biedt 
veel voordelen. Wordt nog nader besproken in de werkgroep.  



 

 

! Rob   
 

g. 1. Politieke avond  
Joost heeft toegezegd de politieke avond voor de gemeenteraadsverkiezingen te willen organiseren. 
Deze vinden plaats op 22 maart 2022. Joost zal worden uitgenodigd voor een gedachtewisseling over 
aanpak en publicatie in een bestuursvergadering in september. 
! Johan 

 
2. Terugblik en financiële toekomst AED’s: 

 Een vraag vanuit het bestuur aan de beheergroep over de financiële svz en de verwachtingen naar 
de toekomst t.a.v. de AED’s is tot dusver niet beantwoord.  
Deze informatie zou voor 1 juli j.l. bij het bestuur moeten zijn.  
 
Het zou goed zijn om in een artikel in ‘Je Meent Het’ de bevindingen in het afgelopen jaar weer te 
geven. 
! Johan zal Kees van de  AED commissie vragen een stukje aan te leveren. 

 
h. Werkplan 2022 

Aanvullingen moeten voor 15 september worden doorgegeven aan Kas zodat het werkplan 2022 
tijdig kan worden meegestuurd met de begroting 2022 naar de gemeente met het verzoek om 
subsidiering voor het jaar 2022. 
! Allen 

 
i. Meningsvorming omtrent beleid en organogram SHM 

De gedachtewisseling hierover is een vervolg op de bespreking in de vorige vergadering. 
Het punt komt voort uit de wens van het bestuur om de werkwijze transparanter en eenvoudiger te 
maken. De inrichting van de nieuwe organisatiestructuur zal daar dan ook vooral op gericht zijn. 
Een BOT-sessie wordt gepland. 
! Rob 

 
j. Consumpties tijdens activiteiten en evenementen 

Van diverse kanten wordt door vrijwilligers de vraag gesteld in hoeverre er gratis consumpties 
worden verstrekt bij activiteiten en evenementen. Het Huishoudelijk regelement voorziet hier nog 
niet in. Hoe denken de vrijwilligers daar zelf over? 
Dit zou een onderwerp kunnen zijn voor het wijkpanel zodat de mening van iedere vrijwilliger kan 
worden gehoord. Voorlopig even on hold totdat duidelijkheid bestaat over dit wijkpanel in 
oprichting. 
! Rob 

 
k. Perikelen rond bushaltes Bloemen- en Pluimenmeent 

De ontbrekende opritjes zullen alsnog worden aangebracht. 
! Johan 

 
l. Kennismaking met BOA en wijkagent  

Ondanks herhaalde pogingen vanuit het bestuur is geen resultaat bereikt. Op de melding van het 
steekincident eerder dit jaar is ook geen reactie gevolgd. 
In het eerstvolgende overleg met de buurtcoördinator en wijkwethouder op 16 september zal de 
onvrede ter sprake worden gebracht.  
! Rob 

 



 

 

 
m. Flexwoningen 

Antwoord op vragen van Johan hieromtrent is toegezegd door Michel (gemeente H’sum). 
! Johan  

 
n. Afhandeling verzoek Handboek Nederlandse Pers 
! Kas 

 
o. Rol commissie wijkbeheer richting gemeente en bestuur 

De commissie functioneert goed, maar autonoom. In de nieuwe organisatiestructuur wordt b.v.  ook 
de wisselwerking met het bestuur in nieuwe richtlijnen opgenomen. De werkgroep beleid is hiermee 
aan het werk. 
 

p. Wijkvergadering in de toekomst 
Door Coronabeperkingen is het de afgelopen twee jaar niet gelukt om een wijkvergadering te 
houden. I.v.m de nog steeds heersende Corona wordt nagedacht over een alternatieve oplossing.   
Daarnaast wordt nagedacht over een maandelijks spreekuur van het SHM-bestuur. Mensen kunnen 
daar hun meldingen, ergernissen, ideeën etc. kwijt. De behoefte daaraan is in de achterliggende tijd 
meermaals gebleken. 
Dit zouden ook onderwerpen kunnen zijn die behandeld worden in een wijkpanel. 
! Allen 

 
q. Goedkeuring begroting fietsenrally 

Het bestuur gaat akkoord met het gevraagde bedrag van € 350.- 
 

r. Klaverjassen: nieuwe club onder de paraplu van de SHM 
De club kan kosteloos gebruik maken van de faciliteiten in De Kruisdam, mits de leden vooral 
afkomstig zijn uit de Meent. Op 23 augustus is er overleg. De uitslag van dit overleg wordt 
teruggekoppeld aan het bestuur. 
 

s. Muziekfestival 18 september (Mailtje van Ad Pels) 
Het bestuur is akkoord met het voorstel om de consumpties af te ronden op 50 cent. 
Mogelijk gooit corona toch weer roet in het eten. De eerstvolgende persconferentie staat pas 
gepland op vrijdag 17.9.2021 Het is aan Meent Cultureel om tijdig een besluit te nemen over het wel 
of niet doorgaan van dit evenement. 
 

t. Begroting 2022 (uitvraag van bestuurlijke wensen) 
Voor 1.10.2021 dient er een begroting ingediend te worden bij de gemeente voor subsidiering voor 
het jaar 2022. 
Met het vertrek van de huidige voorzitter ontstaat een capaciteitsprobleem binnen het bestuur. De 
vraag is of er op korte termijn vervanging wordt gevonden. Wellicht zijn er andere opties mogelijk 
om toch aan de voorwaarden te voldoen. Rob zal hierover spreken met buurt coördinator Mounia. 
! Rob  

 
u. Punten uit het gesprek met de werkroep beheer d.d. 4 augustus 

Rob geeft een toelichting aan de leden van het bestuur over hetgeen er binnen de werkgroep is 
besproken. 
Gevraagd is o.a. naar het toekomstbeeld voor De Kruisdam. De werkgroepleden constateren dat er 
met name behoefte bestaat aan een gezellig samenzijn na een sport- of clubactiviteit. 
E.e.a. zou inhouden dat er tijdens de openingsuren een gastheer of gastvrouw aanwezig moet zijn. 
Met de huidige bemensing is dit niet te realiseren. 



 

 

Algemeen werd erkend dat er een omslag nodig is en dat niet langer vastgehouden kan worden aan 
hoe het altijd is geweest. 
Verder zijn o.a. aan de orde geweest: 

- Schenken van Sterke drank  
- Hoe om te gaan met fooien en afrondingen 
- Periodiek schoonmaken wijkcentrum  
- Digitaliseren agenda en reserveringssysteem 
- Contante betaling van consumpties of pinnen en aanhouden kasgeld 

Voor zover van belang zullen deze onderwerpen worden toegevoegd aan de activiteitenlijst van het 
bestuur en zal er tzt. een voorstel worden gedaan aan de adviescommissie hoe hier mee om kan 
worden gegaan. Wellicht dat deze onderwerpen zich prima lenen voor uitvraag in het wijkpanel. 
 
 

v. Meedoen aan duurzaam Hilversum 
Bespreekpunt voor de volgende vergadering. 
! Johan 

 
w. Nieuwe coronaregels in de Kruisdam 

Als extra punt is ‘Ventileren’ toegevoegd. Verder geen aanvullingen of wijzigingen. 
 

x. Stand van zaken toepassing nieuwe wet WBTR 
Rob heeft een stappenplan aangekocht dat nader moet worden uitgewerkt. 
!  Rob, i.s.m. de adviescommissie/werkgroep beleid 
 
y. Verzoek van Jeroen Verheijen; MJB voor € 4500 structureel (jaarlijks) 
Het verzoek om een structurele bijdrage wordt afgewezen. 
Jaarlijks wordt opnieuw bekeken welk bedrag er nodig is.  
De huidige financiële situatie maakt het niet mogelijk om anders te beslissen. 
! Rob 
 
z. Aangepaste regelgeving Sinterklaas n.a.v. regeringsbesluit 13.8.2021 
T.k.a. 
 
aa. aa Bridge en de Kruisdam; 

Het bestuur besluit niet mee te gaan in de wensen van de club t.a.v. de ruimte. De richtlijnen van het 
RIVM blijven tot nader order onverkort van toepassing. 
De voorzitter van de bridgeclub zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. 
! Rob/Johan 
 
 
5. Rondvraag 

Het bestuur is blij met het initiatief van Ellen om een expositie te organiseren van werken van 
Meentkunstenaars. 
! Johan 

 
 
Volgende vergadering: woensdag 25 augustus 10.00 uur  

 
  


