
Verslag bestuursvergadering SHM, 16 maart 2022   
 
Aanwezig: Rob de Graeve, Kas Horstman, en René Rovers: aspirant bestuurslid 
T.b.v. punt 9: Joris v.d. Poel  
 
1. Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
2. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen 
Lopende de vergadering. 
 
3. Verslag bestuursvergadering van 2 maart 
Vastgesteld. 
 
4. Input voor het wijkblad 
Veel punten zijn nog net niet concreet genoeg uitgewerkt om daarvan melding te doen via het 
wijkblad. 

 
5. Vervolg op de vacature beheerder(s) 

- Reacties van overige instanties en gemeente zijn nihil, met als vervolg: 
- Het sturen van een brandbrief door de SHM samen met Versa Welzijn naar het college, de 

buurtcoördinator en de wijkwethouder 
De brief is inmiddels verzonden en geeft de worsteling weer van de SHM met het probleem van 
het gebrek aan vrijwilligers op met name drie punten: 1) het openhouden van het wijkcentrum, 
2) het ontplooien van activiteiten en 3) een chronische onderbezetting op bestuurlijk niveau. 
De urgentie wordt in het schrijven duidelijk onderbouwd. Als oplossing wordt in overweging 
gegeven professionals in te zetten. Deze zouden betaald moeten worden uit extra subsidie.    

 
6. Conceptverslag overleg met Gerard Kuipers (wethouder overleg) 
Voor kennisgeving aangenomen. 
 
7. Stand van zaken Inovum: voortgang aanpassingen bovenzaal  
Het WiFi-netwerk wordt nog aangepast ten laste van het reguliere budget van de Stichting. In het 
hele wijkcentrum zal het internet dan sneller en stabieler zijn. 
Besluit: In dat kader wordt door het bestuur besloten een bedrag van maximaal 600,- uit te trekken 
voor de aanpassing. 
De portefeuillehouder Communicatie en PR wordt gemandateerd uitgaven te doen tot dat bedrag. 

➢ Kas 
 
 
8. Stand van zaken project Duofiets 
Wordt opgepakt door Anouck, in samenwerking met de nieuwe Buurtsportcoach Eline Guicherit. 
 
9. Wat publiceren we wel in het wijkblad en/of de vitrinekast; statuten aanpassen van vorig 

bestuur aan huidige situatie? (2 Worddocumenten) 
Afspraken: 
De laatste versie van de uitgangspunten/reglementen zal na eventuele bijstelling worden 
gepubliceerd op de website. In het wijkblad komt een verwijzing. 
Alles wat nieuwswaarde heeft voor de wijk is in principe geschikt voor het wijkblad. 
Nagekomen actuele berichten en aankondigingen komen in de vitrinekast.  



Nieuw opgestarte activiteiten worden de eerste drie keer opgenomen in JMH. Steeds met verwijzing 
naar de vitrinekast of de website.  
Aankondigingen die in feite maandelijks hetzelfde zijn kunnen daarna in de vitrinekast/website. 
Hoofdlijnen uit lange bijdragen kunnen worden onderbroken door voor het vervolg te verwijzen naar 
de website. 
JMH wordt voortaan gedrukt door drukkerij De Toekomst. 
 
Enquête 
Een eerdere, brede enquête over vormen van publicatie die in de afgelopen zomerperiode is 
gehouden werd weliswaar door een redelijk aantal mensen ingevuld, maar niet iedereen heeft die 
opgemerkt op facebook, de website en kleine postertjes. 
Afgesproken wordt dat in de eerste uitgave van het nieuwe seizoen een dergelijke enquête in het 
blad wordt geplaatst. 
 
Het aantal advertenties varieert nu per editie tussen de 8 à 10 pagina’s. 
De kosten per uitgave waren de afgelopen maanden € 867,- (op zwaar 170 gr. papier) en worden nu 
minimaal € 1300,- (120 gr.) Minder advertenties opnemen heeft maar een beperkte invloed op de 
kosten van het aantal tekstpagina’s. 
 
10. Stand van zaken digitalisering agenda (1-4-2022 als deadline en toegang voor vrijwilligers) 
Loopt op schema. 
 
11. Stand van zaken Buurtsportcoach. 5 reacties ontvangen (Tob/Sportservice) 
Uit de kandidaten is Meentbewoonster Eline Guicherit gekozen als nieuwe Buurtsportcoach.  
Anouck Dingemans zal haar de eerste drie maanden begeleiden en zorgen dat zij de “opleiding” krijgt 
die ze nodig heeft. Eline gaat als ZZP’er diverse trajecten draaien. Bij wederzijdse tevredenheid wordt 
haar contract verlengd. De relatie is die van opdrachtgever (de Stichting) – opdrachtnemer. 
 
12. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag: 

- Reactie van de adviescommissie op input van vrijwilligers op het beleidsstuk en bijlagen 
- Idem: op toegezonden memo over wijk gerelateerde/wijkgerichte activiteiten, aangevuld 

met rekenvoorbeelden 
Op 22 maart is er een afrondend gesprek tussen het bestuur en de adviescommissie. De 
volgende stap wordt het checken van de statuten, het huishoudelijk reglement enz.  

 
- Organogram SHM 
Volgt op een later moment. 

 
- Stand van zaken fietscrossbaan (Rob, Marjolein, Diederik, Cornelis) 

Er zijn 2 offertes ontvangen. Binnenkort heeft Rob een gesprek met Marjolein en Diederik.  
➢ Rob 

 
- Stand van zaken beweegtoestellen 

Per 15 maart komt er een nieuwe ambtenaar in dienst bij de gemeente Hilversum die als één van 
de eerste zaken dit onderwerp ter hand zal nemen.  
➢ Rob/Ute Hoogeveen 

 
13. Ontvangen mailtjes t.a.v. 

- Overlijden Jos v.d. Voort, boegbeeld van de Kruisdam 
Een condoleancekaart is aan de nabestaanden verzonden. 

 
 



- Drank en horecavergunning verleend voor de Kruisdam (Rob) 
Op de vraag van Rob aan de gemeente is nog geen antwoord gekomen. 

 
- Verkeersveiligheid; van de commissie wijkbeheer (mail René Rovers) 

Krijn G. zond een eerder ontvangen mail door van Annette Wolters waarin zij vertrouwen 
uitsprak t.a.v. de getroffen maatregel. Zij is nog niet ingegaan op de nog te plannen 
oversteekplaats. 
➢   René  

 
Er zijn klachten over het afval dat door onbekenden regelmatig naast de GAD-containers bij het 
Winkelcentrum wordt neergezet. René zal contact opnemen met Joris over een stukje in het 
wijkblad. 

➢ René 
  

- Tai Chi: wel of niet financieel blijven steunen 
Het bestuur is van mening dat elke club in principe zichzelf moet kunnen bedruipen. 
Besluit: vanaf de oprichting krijgt een sportclub een jaar de tijd om - in overleg met de 
Buurtsportcoach- de levensvatbaarheid waar te maken. Na die tijd wordt de situatie opnieuw 
beoordeeld.  

 
- Nieuwe aanmelding vrijwilligsters (2) vervolg? 
Met beide personen wordt binnenkort gesproken.  

 
- Mail Ute: subsidieregeling groen en water 
Over wat mensen in hun directe omgeving kunnen doen aan het goed omgaan met 
(regen)water. 
Uitleg staat op de website. 

 
- Mail Riek Willemse dat de barbezetting geregeld is op maandagavond 
Prettig bericht. Bedankmail gestuurd. 

 
- Mail van Riek Willemse over het schenken van drank in de Kruisdam en de inrichting van de 

zuid zaal 
en 
- Mailtje van Ad Pels omtrent het schenken van sterke drank in het wijkcentrum (door naar de 

adviescie. A. van Sprang) 
Geantwoord dat dit punt al in augustus 2021 is behandeld in de werkgroep Beheer van de 
Kruisdam. Wordt ook bespreekpunt voor het overleg met de Adviescommissie op 22.3.2022  en 
eventueel als punt voor het wijkpanel.  
➢ Rob 

 
- Mail van Suzanne: ondanks nee-nee sticker tot ontvangst wijkblad 
Kas beantwoordde deze mail schriftelijk.  

 
- Verhoging datasnelheid in verband met komst Inovum (mail Jos Out) 
Besproken en besloten bij punt 7. 

 
- Uitnodiging van Fred Goores aan het bestuur om deel te nemen aan vergaderingen van de 

commissie wijkbeheer 
Gezien de krappe personele bezetting ziet het bestuur geen kans om daarbij aanwezig te zijn. 
➢ Kas 

 



 
 

- Mail van computerservicepunt: niet via MvM laten lopen en checken inhoud oude laptop  
Loopt voortaan via het Infopunt. Met de dames van het Infopunt is afgesproken dat zij de 
aanvragen rechtstreeks doorzetten naar de mannen achter het servicepunt.  
Er zal een laptopkluis worden aangeschaft waarin het apparaat kan worden opgeborgen. Via een 
numerieke code is die dan voor hen toegankelijk. 
➢ Kas 

 
- Mail Adrie Faas en Ria Vonk: gaan stoppen met de Koningsborrel en of de BwB dit deze keer 

gelijktijdig wil doen 
Onbekend is of dit éénmalig is of dat de dames het voortaan helemaal voor gezien houden. 
➢ Kas 

 
-  Mail Adrie Faas over de posters voor de Koningborrel 

Is inmiddels kortgesloten met Gerrit H. 
➢ Rob 

 
- Mail van Heleen van der Laan (Versa vrijwilligerscentrale Hilversum) n.a.v. enkele met name 

genoemde vacatures 
Ontvangen door Rob, wordt doorgestuurd naar Kas 
➢  Kas  

 
- Mail van Bert v.d. B. over licenties computer 
➢ Kas 

 
- Mail van Adrie over het voor 2 dagen openen en sluiten van De Kruisdam 

Voor kennisgeving aangenomen. Adrie moet overleggen met Jos. 
➢ Kas 

 
14. Stand van zaken Jaarverslag 2021: deadline? 

Kas verwacht nog enkele bijdragen en denkt de informatie op 25 maart compleet en verwerkt te 
hebben, waarna Rob het verslag vóór 1 april zal versturen naar de gemeente. 
➢ Kas 
➢ Rob 

  
- Ervaring van mogelijk aspirant bestuurslid René Rovers 
In een prettig gesprek geeft René aan dat hij, na 3 vergaderingen te hebben bijgewoond, 
weliswaar geïnteresseerd is in het bestuurswerk, maar er voorlopig nog voor kiest om 
projectmatig een klus op te pakken en daarvoor dan mandaat krijgt.   

 
15. Rondvraag 
Geen punten. 
 
16. Volgende vergadering 30 maart om 19.30 in de Kruisdam 
 
Op de agenda alvast: 
 

- Besluit René? 
- Vakantie bestuursleden 
- GAD 

 


