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Verslag bestuursvergadering SHM, 15 april 2021
Aanwezig: Freerk Teunissen, Rob de Graeve, Johan Kremer, Kas Horstman

1. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen.
2. Goedkeuren notulen 17 maart 2021
Goedgekeurd en vastgesteld.
3. VOG
Punt wordt meegenomen in het overleg van de werkgroep Beleid
4. KNMH-workshops
Rob en Johan hebben hieraan deelgenomen. De workshops zijn door hen als prettig, nuttig en
leerzaam ervaren. De resultaten worden verder besproken in de betreffende project- en
werkgroepen.
➢ Johan/wg MFC
5. Planning lantaarnpaalposters en kosten
De functie van deze buitenposters is ontegenzeggelijk belangrijk. Tot dusver vindt iedere twee weken
een wisseling plaats.
De door Corona veroorzaakte huidige krappe financiële middelen van de Stichting maken het
evenwel nodig om een voorzichtig beleid te voeren t.a.v. het aantal.
Afgesproken (en inmiddels akkoord met Gerrit H.):
- Posters die door Versa en de BSC gewenst zijn worden voor hun rekening gemaakt.
- Posters met een aankondiging van een wijkbreed belang komen wel ten laste van de
Stichting. Voorbeelden: de uitgelopen hobby en MvM.
➢ Als de gemeente eventueel financieel wil bijspringen kan een heroverweging plaatsvinden.
6. Publicatie en/of communicatie over het Multifunctioneel Centrum (MFC)
Het komende half jaar wil de gemeente ambtelijke capaciteit vrijmaken voor een aantal
onderzoeken. Aan dit gegeven mogen echter niet teveel verwachtingen worden gekoppeld. Na deze
periode kan het college van B&W besluiten om het traject al dan niet door te zetten.
Binnenkort volgt een eerste gesprek tussen enkele ambtenaren van de gemeente met de bestaande
werkgroep en Johan. Doel: het komen tot een plan van aanpak. Belangrijk daarin is de enquête die
o.a. moet gaan uitwijzen wat Meentbewoners met deze locatie in het centrum willen, welke
behoefte er is t.a.v. de eventueel te bouwen woningen aldaar etc. Wijkbewoner en eigenaar van het
bureau Improof Research Peter heeft reeds een goede aanzet gegeven tot de vragen die gesteld
zullen worden.
➢ Gemeente/Johan/wg MFC
7. Memo omtrent cashgeld in de Kruisdam
Toen de Kruisdam nog open was betaalden sommige mensen hun consumptie met contant geld,
maar de meesten met pin. Dat laatste heeft voor de toekomst verreweg de voorkeur van het
bestuur. De wens is om zo min mogelijk contant geld in omloop te hebben.

Het standpunt: ‘Liefst betalen met pin. Indien contant: met gepast geld’ zal aan de beheercommissie
worden voorgelegd.
➢ Rob
8. Bloemetje voor Ute
Is verzorgd door Rob.
9. Vooruitblik op de financiën voor heel 2021
Bij het voortzetten van alle activiteiten zoals tot dusver zal het tekort € 28.000,- bedragen, hetgeen €
26.000 meer is dan vorig jaar. De penningmeester geeft uitleg bij het grote belang van de baromzet:
als die niet geheel zou zijn weggevallen door de coronamaatregelen dan was de begroting voor 2021
sluitend geweest.
Kijkend naar de geplande activiteiten ziet hij enkele opties om gas terug te nemen, waardoor de
begroting (wat meer) in overeenstemming kan worden gebracht met de tekorten. Meent Cultureel,
het Pleinburenfestival, kosten van de organisatie zelf en het wijkblad zijn uitgaven waarop
bezuinigingen overwogen kunnen worden.
N.B. de subsidie van de gemeente valt weg tegen de huur, stookkosten enz. van het wijkcentrum.
Alles wat daarbuiten valt wordt alleen mogelijk gemaakt vanuit de baromzet.
De reserve van de Stichting bedraagt € 36.000,-. Onbekend is hoeveel de gemeente straks wellicht uit
de coronapot zal bijdragen.
Besloten wordt om in de volgende vergadering een half uur uit te trekken om door de financiën van
de Stichting heen te lopen en te bekijken wat de grote kosten zijn. Daaraan kan dan een
prioriteitenlijst worden gekoppeld.
➢ Rob/allen
Enige tijd wordt gesproken over het genereren van meer inkomsten. Het idee van een biertap op het
Meent Cultureelfestival in september biedt wat dat betreft financiële perspectieven. Verder valt te
overwegen een doneerknop in te stellen voor mensen die via een livestream naar een gratis concert
van MC willen luisteren. Zo’n actie kan in de toekomst bij meerdere gelegenheden worden ingezet.
Het organiseren van een digitale bingo-avond is eveneens een idee dat nadere uitwerking verdient.
10. Vervolgtraject: beleid rond vertrouwenspersoon en hulp van derden
Het punt zal nogmaals worden ingebracht bij de projectgroep vrijwilligersbeleid.
➢ Freerk
11. Bijgewerkte actiepuntenlijst en voorzet wijkagenda
Afgesproken wordt dat de bestuursleden ieder voor zich bekijken wat nog relevant is. Tijdens de
volgende vergadering wordt de stand van zaken dan aangepast.
➢ Allen
12. De bermbende en het prikken van zwerfvuil
Het bestuur besluit om een moeder, die haar kind wil laten meelopen met een lid van de
bermbende, te laten weten dat de SHM hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen. De
Bermbende verricht de schoonmaakwerkzaamheden overigens los van de SHM.
De moeder krijgt het advies om zich wenden tot Lot (Meentwerf), omdat van daaruit ook
belangstelling voor het prikken van zwerfvuil is getoond, of tot de school van haar kind.
Johan zal de scholen benaderen met de vraag of het misschien een leuk initiatief is om dit vanuit
school te organiseren.
➢ Johan
13. Coronaprikken in de Kruisdam

Een goed initiatief. De gemeente gaat de rekening betalen.
➢ Rob
14. Afspraak maken met Kas voor een digitale voorlichting aan het bestuur
Betreft een voorlichting op een aantal nuttige terreinen, o.a. emailintegratie, werken in de cloud en
het digitaliseren van bestanden. Er worden enkele data geprikt.
15. Verslag van het zoomoverleg op 8 april met de gemeente
Kas was verhinderd, maar zal deelnemen aan de volgende sessie.
➢ Kas
16. Publiciteit omtrent de overeenkomst met Versa
De overeenkomst is getekend. Zodra de nieuwe welzijnscoördinator is aangenomen zal een bericht
naar buiten worden gebracht waarin ook wordt teruggekeken op het verleden.
➢ Aanhouden
17. Ingekomen mail over bushaltes
Met de wijkbeheercommissie zal op korte termijn gesproken worden over de mail van dhr. Huijsers.
Johan neemt contact op met Annette Wolthers om te vragen of er inmiddels een plan is voor het
verleggen van de haltes bij de zebrapaden.
➢ Johan/ wethouder Wolthers
18. Update Vrijwilligersbeleid
De projectgroep is aan de slag gegaan en heeft een nieuw organogram gemaakt voor de Stichting.
Freerk geeft een toelichting. Afgesproken is dat iedere deelnemer voor de volgende sessie een
voorlopig hoofdstuk schrijft, waarna e.e.a. op elkaar wordt afgestemd. Het plan begint vorm te
krijgen. De taken en bevoegdheden zullen nog nader worden uitgewerkt. De kaders van het beleid
moeten in een bepaalde organisatiestructuur worden gezet.
19. Rondvraag
Voor wat betreft de wijkagenda besluit het bestuur dat na de coronatijd de draad weer zal worden
opgepakt. E.e.a. is ook pas weer zinvol als het mogelijk is om een fysieke wijkbijeenkomst te
organiseren, die ook online kan worden bijgewoond. Het is niet onwaarschijnlijk dat de volgende
wijkagenda die voor 2022 wordt.
20. Volgende vergaderingen
Donderdag 29 april om 19.00 uur
Vrijdag 14 mei om 12.30 uur.

