Vergadering woensdag 19 januari 2022 om 19.30 in de Kruisdam
Voorafgaande aan de vergadering neemt het bestuur samen met Joost Nachbahr het programma
door dat deze heeft samengesteld voor het afscheid van burgemeester Broertjes op 8 februari a.s.
1. Opening en Welkom
De plv. voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen.
Lopende de bespreking.
3. Verslag van de bestuursvergadering van 5.1.2022
Vastgesteld.
4. (Barbara, vast agendapunt): Input voor het wijkblad van: maart 2022
Geen punten tot dusver. Gerekend wordt op meer duidelijkheid t.a.v. de pumpcrossbaan, Inovum en
de Welzijnsontmoeting voor de kopijsluiting van volgende maand.
5. Evaluatie Coronamaatregelen nav. de conferentie van 14.1.2022 en de (her)opening van de
Kruisdam op 17.1.2022
Veel hangt af van het antwoord op de vraag: wat is horeca, wat niet? Enige tijd wordt hierover van
gedachten gewisseld. De bar is en blijft voorlopig dicht, maar zelf een kop thee/koffie zetten wordt
gedoogd tussen nu en 25 januari, wanneer meer duidelijkheid vanuit Den Haag wordt verwacht. Na
25 januari neemt het bestuur weer een besluit.
6. Vertrek van de Burgemeester op 8.2.2022
Reeds besproken met Joost. Op 26 januari wordt de voortgang bekeken.
7. Vervolg op de Vacature beheerder(s)
- Vermelding op de Site van de vrijwilligerscentrale en van de SHM (Kas)
- Reactie van de gemeente (Rob Hopmans)
De vacature staat op de site en is tevens aangemeld bij de vrijwilligerscentrale.
Binnenkort heeft Rob een gesprek met Rob Hopmans.
Ø Rob
8. Inovum: Het voorstel voor verhuur voor langere periode van de bovenzaal
(Oog hebben voor de consequenties die dit met zich meebrengt voor de Kruisdam!).
Op 6.1.2022 is er onder voorwaarden groen licht gegeven door de gemeente.
Op 27 januari wordt het definitieve besluit genomen over de komst van de zorgorganisatie. In die
bijeenkomst worden tevens de details nader besproken.
Ø Rob
9. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
- Stand van zaken 25 vrijwilligers om beleidsstukken te beoordelen.
Kas heeft alle documenten nog een keer gecheckt en zal deze morgen als pdf versturen. De
geadresseerden kunnen hierop hun reactie geven.
Ø Kas

-

Toesturen aan de aanspreekpunten van de bestuur verslagen van 22.12.2021 en van
5.1.2022 vergezeld met de schoonmaaklijst van Jos voor clubs en gebruikers voor de
Kruisdam (Kas)
Ø Kas
-

Stand van zaken WBTR. Reacties van de adviescommissie op de toegezonden stukken;
Reactie van de adviescommissie op de toegezonden memo over wijk- gerelateerde/
wijkgerichte activiteiten, aangevuld met rekenvoorbeelden.
In afwachting van nog enkele reacties denkt het bestuur opnieuw na over de invulling van de vraag:
wanneer is een activiteit wijk-gerelateerd? Is er een criterium aan dit begrip te koppelen en wat kan
dat dan betekenen voor de club met een bepaald percentage leden die buiten de Meent wonen?
Besloten wordt om dit binnenkort te bespreken in een bijeenkomst met de adviescommissie.
Daarin zal het dan in ieder geval gaan over de WBTR en het criterium ‘wijk-gerelateerd’.
Ø Rob, Kas
Ø

Reacties op de inventarisatie van het vrijwilligersbestand via de aanspreekpunten (Kas)
Kas

- Crowdfunding fietscrossbaan: (Rob)
Binnenkort wordt meer informatie verwacht.
Ø Rob
- Zijn BHV’ers noodzakelijk in een wijkcentrum? (Kas)
Schuift op naar de volgende vergadering.
Ø Kas
- Beweegtoestellen (Rob/Ute)
Ute stuurt Rob de naam van een contactpersoon binnen de gemeente voor het maken van een
afspraak omtrent de locaties.
Ø Ute/Rob
- Kostenplaatje wijkblad 2022 (Kas en Joris)
Het bestuur gaat akkoord met de financiering. Punt komt terug in de jaarrekening.
-

Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen definitief wordt goedgekeurd met de
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw
organogram (voorlopig nog even PM)
Punt wordt weer opgepakt na de reacties van de vrijwilligers over het beleid.
- Inrichten Wijkpanel, (PM)
Onderwerp voor later.
Idem.
Idem.
-

AED-beheer groep (in het nieuwe jaar een afspraak plannen? (PM)
Evaluatie wijkblad (inhoud en lay-out), Kas, Joris (voorlopig PM)
Alle PM-onderwerpen komen op de activiteitenlijst. (Kas)

10. Noodkreet van het bestuur aan de Meentbewoners in het wijkblad maart 2022 (bestuur)
N.a.v. eventuele reacties wordt het vervolg bepaald. In dit kader wordt een menukaart voorbereid
waarop de vacatures + de globale functie-inhoud staan beschreven.

Ø Kas
11. Ontvangen mailtjes tav.
- Bewonerscommissie (Johan)
Afgehandeld.
- Oproep kascontrolecommissie 2021 en 2022
Oproep komt in het wijkblad.
Ø Kas
- Herhaling reanimatiecursus voor vrijwilligers werkzaam in de Kruisdam (Adrie/Rob)
Als de cursus in het belang is van de Stichting zal deze door de SHM betaald worden.
Een inventarisatie van vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen en binnen de Kruisdam
verantwoordelijkheid dragen is nodig.
Adrie zal uitzoeken om wie het dan zou gaan.
Ø Adrie/Rob
- Personele veranderingen binnen de groep Beheer van de Kruisdam
Rob heeft op 2 februari a.s. een gesprek met deze groep.
Ø Rob
- Aanbod van vrijwilligers: voeren met gesprekken met belangstellenden
Ø Kas
- Stand van zaken nieuwe Buurtsportcoach
De vacature is uitgezet bij Sport Service en zal ook op de site van de SHM worden gezet.
Ø Rob, Kas
12. Algemeen, rondvraag
Kindermiddag: vindt voorlopig in het Web plaats. Na de 28e wordt bekeken of naar de Kruisdam kan
worden teruggekeerd.
Dit geldt voor meer activiteiten.
Volgende vergadering: 2 februari 2022 om 19.30 in de Kruisdam

