Notulen bestuursvergadering SHM op 14 juli 2021
Aanwezig: Rob (plv voorzitter), Kas, Johan
Vakantie: Freerk
1. Opening
Rob opent de vergadering.
2. Aanvulling op de agenda
Enkele genoemde punten worden meegenomen in de onderstaande bespreking.
3. Vaststellen notulen van 23-6’21
Punt 14: Reserveringssysteem ruimtes Kruisdam
Op 4 augustus is er een overleg tussen de interim portefeuillehouder Beheer en de werkgroep Beheer.
Verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Coronamaatregelen in de Kruisdam
Het bestaande protocol is nog actueel, alleen zonder de verplichting van het mondkapje.
Voorstel voor aanvulling: Zorg voor voldoende ventilatie door het systeem aan te zetten en een raam
open te doen. Nog te bespreken met Jos.
! Kas
5. Memo Rob inzake het omgaan met fooien en afrondingen.
Samenvatting: het instellen van een centrale fooienpot zodat iedere vrijwilliger er van kan profiteren.
! Besluit te nemen in de volgende vergadering.
N.B. De overweging om actieve vrijwilligers t.z.t. een vergoeding toe te kennen wordt meegenomen
in de bespreking over het vrijwilligersbeleid op 4 augustus.
6. Burendag, landelijk op 25 september
De feestelijkheden op de Meent vinden op 18 september plaats. Vanuit de Stichting verzorgt Meent
Cultureel een muziekfestival.
7. Bushaltes Bloemenmeent/Pluimenmeent
Johan heeft de gemeente opnieuw een herinnering van een toezegging gestuurd, nl dat alle
bushaltes voorzien zouden worden van een glooiend op/afritje t.b.v. de bereikbaarheid voor
voetgangers, rolstoelgebruikers, mensen met een rollator of kinderwagen.
Genoemde haltes hebben deze voorziening nog altijd niet.
Ook is erop gewezen dat de afstand tussen de bushalte en de 2 zebrapaden op de Zuider- en de
Noordermeent minimaal 5 meter moet zijn. Nu is dat 4.30 m. Verkregen toezegging: wordt
aangepast.
8. Sinterklaasfeest
Op 24 juni had de Sinterklaascomité overleg. De cie-leden hadden weinig begrip voor Jeroen’s uitleg
over het kleinere budget en de keuze t.a.v. de noodzakelijke beperking van de uitgaven.
! De SHM-penningmeester zal een mail met een nadere toelichting sturen en zo nodig ingaan
op de uitnodiging van Jeroen om tekst en uitleg te geven aan vrijwilligers die vragen hebben.
9. Meent Cultureel muziekfestival

Ook hier zullen de consumpties van de vrijwilligers geschrapt moeten worden.
! Besluit: akkoord met de voorlopige begroting m.u.v. de consumpties van de vrijwilligers.
10. Doornemen Actiepuntenlijst SHM
De punten worden doorgenomen en waar nodig bijgewerkt. Een actuele lijst is nu beschikbaar.
! Kas
T.a.v. het voortbestaan van de computerinloop in z’n huidige vorm en met de bestaande faciliteiten
zal binnenkort een overleg plaatsvinden met betrokkenen.
! Kas
11. Mededelingen penningmeester
Rob geeft een toelichting bij de voortgang/stand van zaken van diverse onderwerpen die in de wijk
spelen en spreekt in dit verband met waardering over de constructieve samenwerking met de plv
Buurtcoördinator. ( Mounia Elouachoun)
Enkele punten schuiven door naar een/de volgende vergadering:
12. Resultaten en vervolg van de enquête
De resultaten van de enquête zijn besproken met een aantal geïnteresseerde deelnemers.
Joris gaat hier nu verder mee aan de slag en besteedt er aandacht aan in het komende wijkblad.
13. Rebranding
De nieuwe opzet van wijkblad en website wordt steeds duidelijker.
Per 1 januari 2022 zullen de advertentietarieven worden herzien.
Het bestuur zal nadenken over het regelmatig delen van items die belangrijk/interessant zijn voor de
lezers.
! Allen
Kas stuurt de bestuursleden een update over de voortgang m.b.t. de huisstijl.
! Kas
14. Financieel beeld AED’s per 1.7.2021
De Stichting heeft het toegezegde financiële plan nog niet ontvangen.
N.B. een terugblik op het gebruik van de AED’s in het eerste halfjaar is een goed onderwerp voor het
e.v. wijkblad.
> Freerk
> Joost Nachbahr uitnodigen voor de bestuursvergadering in september
15. Startschot voor het Werkplan 2022 (doorlopend agendapunt)
Rob bracht enkele wijzigingen aan t.o.v. het bestaande plan en vraagt allen om zich een mening te
vormen en aanvullingen door te geven.
! Allen
16. Voortgang beleidsoverleg, organogram voor ambassadeurs en coördinatoren en het
beleidsstuk voor alle vrijwilligers
De behandeling van deze onderwerpen vergt een aparte sessie.
17. Voortgang demo digitaal reserveringssysteem Kruisdam
De uitkomst van het overleg tussen Kas, Rob en Jos zal worden gepresenteerd op 4 augustus.
Het systeem biedt een overzichtelijk en actueel beeld van de beschikbaarheid van de ruimtes in De
Kruisdam.
Het overzicht betreffende het openen en sluiten zal ook een gespreksonderwerp zijn op 4-8.

! Kas, Rob
In dit kader:
! Punt ter bespreking voor de volgende SHM-vergadering en de werkgroep: openingstijden van
De Kruisdam: hoe dat te regelen? Input voor 4 augustus.
! SHM, werkgroep beheer
18. Prikbord in het winkelcentrum
Nog geen ontwikkeling te melden.
! Kas
19. Wijkagent en BOA: reacties op uitnodigingen
Het blijkt lastig om een datum te vinden voor een gezamenlijke ontmoeting met het bestuur.
Pogingen worden voortgezet.
! Kas
20. Formalisering samenwerking SHM met van Dok en van Maar
! Besluit: het bestuur besluit akkoord te gaan met de intentieverklaring tot samenwerking met
van Dok en van Maar (vervolg 3e fase).
21. Formalisering samenwerking SHM met Inovum e.a.
! Besluit: het bestuur besluit akkoord te gaan met de intentieverklaring tot samenwerking met
Inovum en andere zorg- en dienstverleners inzake het onderzoek naar een zorgsteunpunt in
de wijk.
22. Wijkvergaderingen in de toekomst
Het bestuur moet zich beraden of er twee sessies gehouden moeten worden: één met betrokken
partijen en één wijkvergadering met bewoners.
23. Rondvraag
Activiteiten in de Kruisdam na de zomervakantie:
De meeste clubs/gebruikers starten na 1 september.
Kas, Jos en Adrie maken een inventarisatie m.b.t. vaste dagen en tijden van de activiteiten, de
gewenste ruimte en leggen e.e.a. vast in de ( digitale) agenda.
Het gebruik van een voorkeurzaal is niet bij voorbaat een zekerheid: als er een evenement wordt
aangekondigd waarvoor die ruimte nodig is zal de betreffende club akkoord moeten gaan met een
alternatief aanbod in het wijkcentrum. Rob neemt dit punt mee voor het overleg op 4 augustus.
! Rob
Volgende vergadering: 27 juli om 19.30 in de Kruisdam.

