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Verslag van de vergadering van 16 november 2022; deze vindt digitaal plaats. 
René Rovers is verhinderd. 
 

1. Opening en Welkom 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda:2 items die worden behandeld tijdens de rondvraag. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 2 november 2022; wordt goedgekeurd  
 

4. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
 

- fietscrossbaan: er wordt nog steeds gewacht op een verslag van de gemeente over de 
voortgang van dit project. 
Op 22.11.2022 vindt er een overleg plaats met de adviescommissie omtrent diverse 
eerdergenoemde punten 

 
- Ontwikkelingen welzijnsontmoeting: 

Met ingang van 1.12.2022 wordt de overeenkomst met Versa Welzijn ontbonden. De 
coördinatie van ’t Praathuis blijft in handen van Tamira Scheerder. Er zal voor en met haar 
een ZZP-constructie worden gemaakt. 

 
- Vergoeding 2023 aan de stichting en voor een functioneel beheerder: 

Er heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Hilversum. Nut en noodzaak worden 
onderkend. Afhankelijk van de toe te kennen subsidie zal er voor 2023 weer een functioneel 
beheerder/sociaal verbinder kunnen worden aangesteld. 

 
- Bijdrage uit het coronafonds 2022 

Ook hierover is contact met de gemeente. Die is bij diverse buurthuizen aan het 
inventariseren hoe hoog de nood is. Vooralsnog werkt de Stichting over 2022 toe naar een 
verlies. 

 
- Energiearmoede: 

Hierover vindt overleg plaats met de gemeente welke acties er kunnen worden gedaan door 
de stichting. De gemeente is ook weer aan het inventariseren bij andere buurthuizen wat de 
opties zijn. 

 
- Uitnodiging vrijwilligersavond en nieuwjaarsreceptie: 

Het bestuur is akkoord met de data en stelt een bedrag ter beschikking. 
 

- Vergadering wijkbeheer op 1.12.2022: 
Diverse punten worden aangereikt ter bespreking zowel van de kant van de werkgroep 
wijkbeheer als van de kant van het bestuur van de stichting. 

 
5. Rondvraag: hier wordt de positie en rol gedefinieerd van de ambassadeur en coördinator 

nieuw stijl binnen de stichting.  
In het overleg met de adviescommissie op 22.11.2022 zal dit aan de orde worden gesteld. 
 

6. Volgende vergadering: woensdag 30 december  2022  om 19.30 in de Kruisdam    
7. Digitale sluiting om 21.30 
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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 
 


