
 

 

  
 
SHM: bestuursvergadering 15 september 2021  
 

1. Opening en Welkom 
Geen bijzonderheden. 
 

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
AED-verwijzingen onder punt 6. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 1.9.2021  
Goedgekeurd. 
 
N.a.v.: 
Afgehandeld: 
Aanpassen activiteitenlijst en vrijwilligersadministratie. 
Bekend maken aftreden voorzitter via website. 
Handboek Nederlandse pers. 
Meedoen aan duurzaam Hilversum.  
 
Wijkpanel: gesprek met Hiddo moet nog geregeld worden.  
On hold.  
 

4. Input wijkblad  oktober 2021 (vast agendapunt) 
Enkele van de meest actuele zaken waar het bestuur mee bezig is zullen in een kort artikel worden 
aangeleverd. 
 

5. Vertrek van Freerk 
1 oktober: afscheid van Freek als voorzitter van het bestuur van de SHM tijdens de Bijna Weekend 
Borrel. 
! Johan, Kas  

 
5a. Vacatures (5!) 
In- en externe communicatie. 
! Kas 

 
5b. Organogram SHM  
BOT-sessie moet nog plaatsvinden nadat het beleidsstuk is goedgekeurd. 
!  Kas 

 
6. Gesprekspunten  voor  de bijeenkomst met de wethouder en de buco 

Vanuit de SHM luidt het agenda voorstel: 
1) Verzoek bestuurlijke hulp 
2) Voortgang ontwikkeling MFC 
3) Contacten Politie en BOA’s 
4) Sport & Spel: fiets crossbaan en/of skate baan (b.v. Skatebaan Bussum) 
5) Financiële toekomst SHM 
6) info punt: Vrijwilligersbeleid, Organisatie structuur en voorstel wijkpanels.  
Aanvulling: 
Verwijzing naar vindplaatsen AED-apparaten in de wijk.  



 

 

Door omstandigheden is de geplande afspraak  van 16 september 2021 met de wijkwethouder 
verschoven naar 8 oktober 2021 
! Allen 

 
7. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen  

 Beleidsstuk vrijwilligers met bijlagen: vergt alleen nog een afronding voor 23.9.2021  
Dit ivm. het geplande  overleg met de advies commissie. 
! Rob, Kas, Johan 

 
Computerinloop: naar volgende vergadering 
! Kas 

 
Wijkpanel  
Beoogt het creëren van draagvlak voor nieuwe of reeds in gang gezette relevante plannen en 
initiatieven. Het panel moet een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk zijn. 
! Rob, Kas  

 
Korter werken door Anouck  
! Besluit: het voorstel van Rob wordt gevolgd 

 
Beweegtoestellen  
Naar volgende vergadering 
! Rob 

 
Werkplan 2022  
Gaat na de finale afronding met een aanbiedingsbrief voor 1.10.2021 naar de gemeente. 
! Rob, Kas 

 
Begroting 2022 
Het (begrotingtechnisch) geraamde tekort bedraagt € 5695,-. 
Gaat eveneens voor 1.10.2021 met een aanbiedingsbrief naar de gemeente. 
! Rob 

 
Vitrinekasten  
! Kas 

 
8. Kostenplaatje wijkblad 

Wordt intern besproken. Er is misschien zicht op iemand die Joris kan helpen bij het genereren van 
content en bij het redigeerwerk. 
Tussen nu en december wordt via Lucy gekeken of de aanlevering nog via de oude prijs kan gaan. De 
drukker heeft nl. de prijzen verhoogd. 
M.b.t. de advertenties vanaf 2022 worden verschillende voorstellen uitgewerkt. 
! Kas 

 
9. Mailtje van de wijkagente 

Het bestuur neem kennis van de inhoud. Punt komt ter sprake in het gesprek met de wethouder. 
 

10. Pamflet coronamaatregelen 



 

 

Akkoord met de inhoud. Wordt op de site geplaatst en bij de ingang van De Kruisdam. Verder 
communiceren naar de clubs en de aanspreekpunten. 
! Johan 

 
11. Rondvraag, diversen 

Omgevingsvisie: de gemeente zoekt een locatie op de Meent voor de wijksessie. Vraag is 
doorgestuurd naar Adrie. 
 
Enquête MFC: hoe de allochtonen te bereiken? 
Vraag wordt aan Mounia voorgelegd. 
 

12. Vaststelling volgende vergadering 
Donderdag 30 september om 20.00 uur.  


