
Verslag van de bestuursvergadering van de SHM 
Datum: 20 juli 2022 
Aanwezig: Rob de Graeve en Kas Horstman, bestuursleden 
Johan Kremer, uitleg bij punt 2 
René Rovers, belangstellende 
 
 
1. Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2. Gesprek van het bestuur met een woordvoerder van de werkgroep Multi Functioneel Centrum 

(nieuw wijkcentrum, sporthal èn woningen).  Zie ook punt 3. 
Enkele punten van dit gesprek: 

- de achtergrondgedachte aan een MFC; 
- wat er tot dusver is gedaan door de werkgroep; 
- hoe de verhouding met de gemeente Hilversum is: nog onbekend is of er een besluit wordt 

genomen om medewerking te verlenen;   
- binnenkort een enquête onder de wijkbewoners om de behoefte aan woningen te peilen;  
- bij het vervolg transparant blijven, bestuur en de wijk betrekken van de voortgang 

 
3. Verslag van de bestuursvergadering van 6.7.2022: aanpassen van punt 2 
Werkgroep Nieuwbouw: Groen/Grijs tov. gebruik/informatie uit de wijk (Ingrid/Johan) 
Met Ingrid en Johan wordt binnenkort een gesprek gehouden over de plannen t.a.v. het MFC. 
Het bestuur wil dat aan de wijkbewoners wordt gevraagd wat de behoeftes zijn t.o.v. het 
wijkcentrum, de sportzaal en de bewoning. Ook andere gebruikers kunnen een inbreng hebben, bijv. 
Versa, Fysio en jongeren. Op basis van de verzamelde gegevens kan verder worden gegaan met de 
uitwerking. 
Vanuit de werkgroep zou het initiatief moeten worden genomen. 
Het bestuur wil graag op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken. 
Werkgroep MFC 

 
4. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen 
Geen aanvullingen. 

 
5.  (Barbara, vast agendapunt): Input voor het wijkblad van: september 2022   
Punten komen in beeld. Ook het MFC krijgt aandacht. 
 
6. Mondeling verslag van het overleg met de commissie wijkbeheer van 11.7.2022 (Rob/René) 
De wijkschouw heeft plaatsgevonden. Twee leden van de commissie wijkbeheer zijn door de wijk 
gelopen met ambtenaren van grijs en groen. Dat aan de hand van de lijst die Alfons Vreman heeft 
opgesteld uit eigen observaties en van bij Jacques binnengekomen tips van buurtbewoners. Ook 
zaken als maaibeleid, wilde planten, herstel van bomen na de stormen passeerden de revue.  
Een schriftelijk verslag is inmiddels uitgebracht met vele foto’s en noteringen van knelpunten in de 
wijk, er is echter geen volgorde aan de aanpak daarvan gegeven. Vanuit Hilversum worden geen 
mededelingen gedaan wanneer welke punten zijn uitgevoerd. Ute zal worden benaderd om daar 
duidelijkheid over te krijgen. 

➢ Rob, Ute  
 

Het is een goede zaak om over de wijkschouw een artikel voor het wijkblad te schrijven over de 
wijkschouw met een beschrijving van de procesgang. 

➢ René 



In de nieuwe situatie (invoering van de WBTR per 1.7.2021) ligt de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering bij  het bestuur. Het is daarom goed om te weten wat er gecommuniceerd wordt naar de 
gemeente en richting wijkbewoners.    
De leden van de groep wijkbeheer wordt gevraagd vooraf met het bestuur te communiceren. 
Ute zal hierbij worden betrokken. 

➢ Rob, commissie wijkbeheer, Ute 
 

7. Stand van zaken n.a.v. de aanstelling van een functioneel  beheerder (Rob) 
Aan de gemeente is een brief verzonden met de gevraagde aanvullende informatie over de 
voorwaarden t.a.v. de subsidie voor 2022. 

➢ Rob 
 
8. Indien van toepassing: ontwikkelingen omgevingsvisie/mobiliteitsvisie en openbare 

verlichting; (René Rovers) 
Geen nieuws te melden. 
 
9. Werkplan 2023: PM; voor 1.9.2022 moet het worden opgeleverd (Kas) 
PM 
 
10. Check op het actueel zijn van vrijwilliger: informatie ophalen via de aanspreekpunten  ( de 

stand nemen van 1.8.2022)  
Betreft het op orde brengen en houden van de vrijwilligersadministratie. 
➢ Rob 

 
11. Voorlichting Lang Leve Thuis op 25.8.2022 en op 1.9.2022 in de Kruisdam van 15.00-17.00  

Inhoud van het draaiboek wordt toegestuurd door Hans van Dijkhuizen. (Rob) 
Draaiboek is nog niet ontvangen. Wordt nadien besproken. 

➢ Rob 
 

12. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Stavaza  E-herkenning overheidsinstanties ed. (Rob) 

Een identiteitscontrole zal deze week volgen, daarna beschikbaar voor de stichting. 
➢ Rob 

 
- Stavaza ANBI-status: zie mailtje van de belastingdienst  (Rob) 

De status is nog niet verleend, er moet eerst overlegd worden met de Gemeente omtrent het 
eventuele voordelige saldo bij een eventuele opheffing van de stichting. 
 

- Stavaza Bar en Consumptieprijzen per 1.9.2022; (project Horeca; Martin/Bert v.d. Broek) 
Project loopt nog. Wordt vervolgd. 
 

- Reactie van de adviescommissie op het aangepaste huishoudelijk reglement,  
toegezonden 7.7.2022 door Rob; opleverdatum 1.8.2022. (Rob/Kas/Gerard) 

De wijzigingen van commissielid Fred van Sprang zijn doorgevoerd en worden verwerkt. Verdere 
aanvullingen worden nog verwacht van de leden van de adviescommissie .  
Kas zal voor zijn vakantie een reactie geven op het stuk, zowel inhoudelijk als redactioneel. 

➢ Kas 
 

- Organogram SHM: het beleidsstuk met bijlagen is definitief goedgekeurd met de 
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren. Het bestuur kan op 1.9.2022 gaan 
kijken naar een nieuw organogram en de invulling daarvan. (Rob/Kas) 

 



- Stavaza fietscrossbaan: er is een uitslag omtrent het verzoek om ambtelijke 
ondersteuning dmv. een vooronderzoek door de gemeente.(Ute)  

De uitslag van het vooronderzoek opent perspectief. Binnenkort wordt met Ute gesproken over de 
volgende stap, eventueel in samenwerking met de jongens die het initiatief hebben genomen en 
Diederik Fit (de belangenbehartiger van deze groep). 
De heer Cornelis Timmerman is van de uitslag in kennis gesteld, maar heeft hierop nog niet 
gereageerd.  
 

- Stavaza Beweegtoestellen in de Meent ( Ute)   
Er is een voorlopige planning gemaakt die bij de gemeente ligt. Een 2e offerte is aangevraagd door 
onze buurtsportcoach. 

 
13. Ontvangen mailtjes tav. 

- Contact met de kerkdiensten en gesprek met Renate Nouwen (Rob) 
Betreft een eenmalige slotbijeenkomst in De Kruisdam. 

➢ Rob 
 

- Fred van Sprang van 27.6.2022 inzake uitnodiging gemeentebestuur voor 24.9.2022 
Rob heeft met Meent Cultureel gesproken over wat vooraf gedaan moet worden in een 
plan van aanpak. Belangrijk punt:  kijken of e.e.a. past binnen de begroting. 

➢ Kas 
 

- Fred van Sprang 28.6.2022 slechtweerverzekering voor 24.9.2022 een noodzaak? 
Van  belang voor hetzelfde evenement.  

 
- Saphira Banjaktoetoer  van 5.7.2022 (Gemeente) inzake aanpassing Horecavergunning 

Er zijn momenteel nog twee meentbewoners die als leidinggevenden op de 
horecavergunning staan. Het is misschien goed om beiden nog even als zodanig te zien in 
deze pilotfase, want om de functienaam over te zetten op Martin moeten er leges 
betaald worden. De Stichting heeft een vergunning. Als er evenementen zijn moet er een 
leidinggevende aanwezig zijn. 

 
- Uitnodiging aan Kees Daams ( door Kas) voor toelichting stavaza AED’s 

Op 31 augustus vindt een gesprek plaats. 
➢ Rob, Kas. Als hij kan: ook René 

 
- Templates voor het verzenden van rekeningen (Lucy Pels van 8.7.2022) 

Vernieuwing van de template is nodig om het in lijn te brengen met andere documenten 
in de huisstijl. Wordt in het nieuwe jaar aangepast. 
➢ Kas 

 
- 12.7.2022 verslag bestuur: structurele aanvulling als sluitstuk. (12.7.2022) 

Boven het verslag in eerste instantie zetten “concept” als het is vastgesteld de slotzin dat 
wijkbewoners nadere informatie kunnen inwinnen bij het bestuur. 

➢ Kas 
 

- Reactie op het toezenden van de uitslag Vooronderzoek fietscrossbaan aan Cornelis  
Timmerman (betrokken wijkbewoner en spreekbuis van de omwonenden Melkmeent) 
Nog geen reactie ontvangen. 

 
 

- Brief inzake sporthal en zwembad: overgang van beheer. (12.7.2022 via Lucy Pels) 



De brief is doorgestuurd naar Ute en naar Annemarie met de vraag wat de inhoud voor 
de Stichting betekent. Hun reactie wordt afgewacht, 

➢ Rob 
 

- Jeroen Verheijen van 12.7.2022: gevraagd budget voor Sinterklaasfeest van € 3800,- 
Het bestuur gaat akkoord met  de begroting. De commissie zal worden geadviseerd of die 
ook kans ziet nog wat inkomsten te genereren. Kas is bereid om in een volgende 
werkgroep vergadering uit te leggen waarom (de stichting heeft dit jaar een verwacht 
tekort van € 7600,). 

➢ Kas 
 
- Mailtje van Beter Oud inzake 4 tips voor internetbeveiliging op de site/wijkblad?  

Zal ook op de site worden gezet. 
➢ Kas/Edwin Brinkhuis 

 
- Cursus BHV voor vrijwilligers WZO. (mailtje van Tamira/Rob van 13.7.2022) 

Het eerste BHV-certificaat kost € 175,=, de jaarlijkse herhaling ongeveer € 150.- per 
vrijwilliger. Kas weet een goede partij en geeft de naam door aan Tamira. 

➢ Kas 
 

- Mailtje van Rob: kan er op de reservering worden vermeld wie opent en wie sluit? 
De beheerder van de digitale agenda moet op de bevestigde afspraak vermelden dat 
voor het openen en sluiten iemand moet worden aangewezen. Mail aan Jos en Martin. 

➢ Kas 
 

- Kostenprognose 2022 (op basis 1e halfjaar 2022 gemaakt door Lucy). Mailtje van 14.7.22 
Voor kennisgeving aangenomen. Rob heeft nog nader overleg met Annemarie Laarmans. 

➢ Rob 
 

- Moeten de nieuwe vrijwilligers van de welzijnsontmoeting een vrijw.verklaring tekenen? 
Kas gaat dit nog even na 

➢ Kas  
 

- Mailtje aan Fred van Sprang; stavaza pleinburen/muziekfestival op 24.9.2022 
Komt aan de orde in de bespreking over het muziekfestival. 

➢ Rob 
 
14. Rondvraag 
Namens het bestuur gaat er een kaart naar de heer Wolfswinkel. 
 

Volgende vergadering: woensdag 31 augustus  2022  om 19.30 in de Kruisdam     

 


