Verslag bestuursvergadering SHM 13 april 2022
Aanwezig: Rob de Graeve, Kas Horstman
1. Opening en welkom
Rob opent de vergadering.
2. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen
Lopende de vergadering.
3. Verslag van de bestuursvergadering van 30.03.2022
Vastgesteld.
4. Input voor het wijkblad van: mei 2022
Nieuwe wijkagenten, Jaarverslag en jaarrekening op de website, duofiets, nieuwe buurtsportcoach
gestart, Inovum in de Kruisdam, aanpassing wifinetwerk aldaar, 28 mei promotiedag op het plein,
fietscrossbaan/pumptrack, MFC, vaststelling vrijwilligersbeleid, brandbrief aan college.
5. Vervolg op de vacature beheerder(s):
- Reactie op het sturen van een brandbrief door de SHM samen met Versa Welzijn naar het
college, de buurt coördinator en de wijkwethouder.
Nog geen reactie vanuit de gemeente ontvangen. Op 21 april is het onderwerp geagendeerd
voor het overleg van het bestuur en wethouder Kuipers.
Ø Rob
6. Stavaza Inovum: verhuur per 1.5.2022 van de bovenzaal
Alle aanpassingen zijn gereed, de overeenkomst ligt klaar om getekend te worden. Daarna is de
verhuur van de bovenzaal aan de zorgorganisatie dan een feit.
Ø Rob
7. Stavaza project DUO-fiets (Eline/Anouck)
Voor Meentbewoners die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, maar samen met een
maatje/vrijwilliger een tochtje in de omgeving willen maken. Voor Meentbewoners is dat gratis. Een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Informatie en reserveren via de buurtsportcoach.
8. Stavaza digitalisering agenda (1.4.2022 als deadline en toegang voor vrijwilligers)
De agenda (met daarin alle bestaande afspraken) is overgezet naar een nieuw account. Het beheer
daarvan is geregeld. Per 1 mei is e.e.a. operationeel.
Ø Kas
9. Aanpassen Bar en Consumptieprijzen per 1.9.2022; projectmatige aanpak?
Er komt een horecaproject, waarbij Bert v.d. Broek het voortouw neemt.
Ø Rob, Kas, Bert v.d. B.
10. Informatie over en gesprek met nieuwe vrijwilligers en toepassing van het ‘vacature menu’.
Binnenkort volgt een kennismakingsgesprek met een bewoner die heeft aangegeven interesse te
hebben in een bestuursfunctie.
In dit kader:
Ø Besluit: René Rovers is namens het bestuur als projectondersteuner aan de organisatie
toegevoegd.

Ø Besluit: ook Chiel van Eendenburg wordt als zodanig in de vrijwilligersadministratie
opgenomen.
11. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
- Wachten op de reactie van de adviescommissie vanwege de toetsing van het beleid aan
statuten en huishoudelijk reglement, (afspraak van 22.3.2022)
In afwachting. Wordt vervolgd.
-

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 en de invulling daarvan.
Wordt vervolgd. Voorlopig nog even PM

-

Stavaza fietscrossbaan: (Rob/Marjolein/Diederik)
De twee ontvangen offertes zullen, met een aanbiedingsbrief van Rob, aan Ute worden
verstuurd en door haar verder worden gevoerd binnen de gemeentelijke organisatie. Het
schrijven van Rob bevat o.a. een verzoek om ambtelijke ondersteuning.
Ø Rob, Ute
-

Stavaza Beweegtoestellen (Rob/Ute)
Een overzicht van de inspanningen en het proces tot dusver is klaar. Het uiteindelijke
resultaat: twee aanbiedingen. Een collegevoorstel met een kostenindicatie ligt eveneens
gereed.
Ook deze route loopt via Ute. Besluitvorming kan niet te lang op zich laten wachten:
Ø Rob, Ute
-

Stavaza verkeersveiligheid en het GAD (René)
Wel onderwerpen, geen recente ontwikkelingen.
Ø René
12. Ontvangen mailtjes tav.
- Meentmakers; stand van zaken omtrent de promotie dag op 28.5.2022
Betreft een samenwerking tussen de Stichting, Meenterf, Versa, Kinderboerderij en het Luye
gat.
Versa zorgt voor een draaiboek.
-

Anne Fleur van Fysio Holland omtrent de stand van zaken nieuw MFC
Het overleg met Joost en Michel is op 28 april. Aansluitend zal Anne Fleur van de voortgang
op de hoogte worden gesteld.
Ø Rob, Sybrand
-

Koningsborrel op 27.4.2022 gaat door! Initiatief van diverse vrijwilligers; Hulde!
Het bericht is op de website en door Kas op facebook geplaatst.

-

Cornelis Timmerman; wijkbewoner betrokken bij het realiseren van de fietscrossbaan
Een mail van de heer Timmerman is inmiddels beantwoord door Rob.

-

Noodzaak verwerving ANBI-verklaring ivm. crowdfunding in de toekomst
Om diverse redenen is een ANBI-status nuttig en wenselijk. Wordt bijvoorbeeld actueel bij
het opzetten van een crowdfunding t.b.v. de fietscrossbaan/pumptrack, waarvoor anders
belasting zou worden geheven over de opbrengst.
Ø Kas, Rob

-

Uitvoering van de overeenkomst tussen de SHM en Versa Welzijn (’t Praathuis)
De Stichting wil meer zekerheid over de contractafspraken m.b.t. de continuïteit van de
inzet door gekwalificeerde medewerkers van Versa bij uitval.
Ø Rob
-

Aanschaf alarmsysteem
Besluit: I.v.m. de intrek in de bovenzaal door Inovum zal gekeken worden naar beveiligingsmaatregelen, waaronder cameratoezicht.
Ø Kas, Jos
-

Wijkvergadering 2022
Het bestuur denkt na over de organisatie daarvan, maar vanwege de huidige
capaciteitsproblemen en de vele andere prioriteiten wordt pas na de zomer besloten
wanneer die zal plaatsvinden.
Ø Bestuur
-

Nieuw lid Adviescommissie
De lijst op de website wordt met deze persoon aangevuld.
Ø Kas
-

Mail bewonerscommissie Meent Noord
Ter kennisgeving aangenomen.

-

Verzoek van de Versa kinderwerker om sponsoring buitenspeeldag
Het bestuur besluit deze activiteit met (maximaal) € 250= te ondersteunen.
Ø Bestuur
-

Vertrouwenscontactpersoon
Bedoeld voor de vrijwilligers van de Stichting. Fred van Sprang zal deze taak op zich nemen.
vertrouwen@hilversumsemeent.nl

-

Computer
Een oud exemplaar van de vroegere computerclub is door Kas geheel opgeschoond en up to
date gemaakt. De (nu) Stichtingslaptop kan -bijvoorbeeld t.b.v. een presentatie- na
toestemming beschikbaar worden gesteld.
Aan Bert en Nico zal over een maand een reminder uitgaan: als zij prijs stellen op een
exitgesprek wordt dit alsnog gevoerd, anders krijgen zij een vriendelijk bedankje van de
Stichting.
Ø Kas
-

Horecavergunning
Navraag bij de gemeente leverde een verrassend gegeven op: het blijkt niet nodig dat er een
horecavergunning wordt aangevraagd. Als wordt voldaan aan art. 4 van het DHV en als de
regels van het paracommercialisme van toepassing zijn is de vergunning niet nodig.
Het is voldoende dat er steeds een lijst ter inzage is van mensen die achter de bar staan. Zij
dienen een cursus verantwoord alcoholgebruik hebben gevolgd alsmede in het bezit te zijn
van het certificaat sociale hygiëne.
De stand van zaken op dat gebied zal worden nagegaan.
Ø Agendapunt voor de volgende vergadering.
Ø Rob

-

Mail van Lucy: kostenplaats
Een vroege inschatting van de kwartaalcijfers wijst op een verwacht verlies over 2022 van
€ 10.620,Het bestuur neemt hier kennis van en stuurt het overzicht door naar de gemeente.

-

Agendapunten voor de vergadering met de wijkwethouder
De brandbrief, de fietscrossbaan, de beweegtoestellen, het MFC en de mogelijke gevolgen
van de uitslag van de raadsverkiezing m.b.t. de communicatie met de wijkwethouder zijn
punten voor het overleg.

-

Mailtje van Meent Maak Je Mooi (correctie notulen 30 maart)
Een tekstuele correctie op de vorige notulen van 30 maart: Het bestuur heeft geen bezwaar
tegen de collecte voor schoollunches voor Oekraïense schoolkinderen (scholengemeenschap
de Globe).

13. Rondvraag
Geen resterende punten.
14. Volgende vergadering: donderdag 28 april 2022 om 19.30 uur in de Kruisdam

