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Verslag van de vergadering van donderdag 14 september 2022 
  
1. Opening en Welkom 

Rob opent de vergadering 
Aanwezig René Rovers, Martin van Houten, Kas Horstman en Rob de Graeve.  
Afwezig met kennisgeving: Barbara den Hartog, Johan Kremer, Marjolein van Houten, Jos Out. 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda: geen 
Mededelingen: waarschijnlijk zal Barbara door persoonlijke omstandigheden voorlopig geen deel 
meer uitmaken van dit overleg. 
De notulen zullen worden verzorgd door Rob 

 
3. Ingelast: samenstelling programma van eisen adhv. Concept plan voor de Kruisdam van 

Martin/Marjolein. (van 19.30 – 21.00 uur) 
Het bestuur is van mening dat verder uitvoering kan worden gegeven aan het plan voor zover dit 
al in 2022 haalbaar is in verband met de verkregen subsidie voor de functioneel 
beheerder/verbinder. Dat betekent; inventariseren waarmee in 2022 kan worden begonnen en 
prioriteren wat er nu kan en door wie. Eventuele kosten kunnen worden gedekt uit de ontvangen 
subsidie of uit de vervangingsreserve. 
Wordt er in 2023 wederom subsidie verstrekt dat zal er een vervolgactie kunnen plaatsvinden 
voor de uitvoering van de rest van hert plan.  
Kas zal afspraken gaan maken met diverse personen (vrijwilligers) om te participeren in de 
vervolgcessies. 
 

4. Verslag van de bestuursvergadering van 31.8.2022 (in concept al doorgestuurd) 
Goedgekeurd. 
 

5.  Input voor het wijkblad van: oktober 2022:  
- aanpassing van het huishoudelijk reglement per 1.9.2022,  
- de beweegtoestellen in de Meent en  
- de besluitvorming omtrent prijzen ed. vanuit het Horecaproject per 1.9.2022.  
Deze input zal worden aangehouden omdat er op dit moment geen personele capaciteit 
beschikbaar is om e.e.a. uit te werken voor de redactie van het wijkblad. 

 
6. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René Rovers) 

René geeft een toelichting op de lopende zaken. Contact met de wijkagent is geweest maar 
levert geen resultaat op… Vooralsnog geen hoogwaterstanden. 
 

7. Werkplan 2023: voor 1.10.2022 moet het worden opgeleverd en gelijktijdig met de begroting 
2023 worden ingezonden aan de gemeente voor het verkrijgen van subsidie (Rob/Kas)  
 

8. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Stavaza check op het actueel zijn van het zijn van de vrijwilligersadministratie: informatie 

uitgezet op 25.7.2022 en 25.8.2022 via het ophalen bij betrokkenen zelf. Op 25.9.2022 is er 
een vervolgactie als genoemd in het verslag van 31.8.2022 

- Organogram SHM: het beleidsstuk met bijlagen is definitief goedgekeurd met de toevoeging 
van ambassadeurs en coördinatoren. Ook het huishoudelijk reglement is klaar en 
goedgekeurd. Het bestuur kan, als er capaciteit voor is, in 2023 gaan kijken naar een nieuw 
organogram en de invulling daarvan. 

- Stavaza fietscrossbaan: Op gemeentelijk niveau wordt gekeken wat wordt gevraagd, wat kan 
en wat financieel haalbaar is. Binnen 2 weken volgt er weer een overleg. 
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- Stavaza Beweegtoestellen in de Meent: er is een mededeling gestuurd naar de omliggende 
wijkbewoners. Voor 1.1.2023 moet het zijn gerealiseerd 

 
9. Ontvangen mailtjes t.a.v.:        

- Verzoek van Jeroen omtrent AVG voor het sinterklaasfeest:    
Kas zal Jeroen informeren omtrent de formelen kanten van de AVG 

 
- 2x Sommatiebrief Maarten van de Biezen 1300,-- boet 

Kas heeft contact met Maarten van Biezen omtrent de voorgenomen boete 
 

- Wim: Logo wijzigen van Repair Café en schema activiteit:    
LOGO is aangepast en schema verwerkt 

 
- Aanschaf nieuwe telefoon buurtsportcoach advies gevraagd 

Kas informeert Eline omtrent de mogelijkheden via de stichting 
 

- Aanpassingen huishoudelijk reglement: op de site zetten: 
Kas heeft de definitieve versie (ingaande 1.9.2022) op de site gezet. Voor alle vrijwilligers en 
bezoekers van het wijkcentrum van groot belang.   

 
- Gevolgen van het bedanken van Lisette voor werkzaamheden ihkv. Facebook:  

Het bestuur onderkent dat het op dit moment onmogelijk is de social media te 
onderhouden zoals het eigenlijk zou moeten. Dit komt vanwege de personele bezetting op 
dit moment. Naar een structurele oplossing wordt gezocht. 

 
- Overzicht van e-mailadressen binnen de stichting:      

Kas controleert of boodschappen via het gebruik van bestaande e-mailadressen ook 
daadwerkelijk aankomen bij de ontvanger. Met name bij verhuur van ruimte waren hierover 
twijfels. 

 
- Stand van zaken gebruikersovereenkomst: 

Kan worden gebruik in die gevallen die worden genoemd in het huishoudelijk reglement. 
 
10. Rondvraag; hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
11. Volgende vergadering: woensdag 5 oktober 2022 om 19.30 in de Kruisdam    
12. Sluiting! 
 
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 


