SHM-vergadering woensdag 20 oktober 2021
Aanwezig: Johan Kremer, Rob de Graeve, Kas Hortstman

1. Opening en Welkom
Voorzitter Johan Kremer opent de vergadering.
2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen
Diverse punten worden genoemd en komen in de loop van de vergadering aan de orde.
3. Verslag van de bestuursvergadering van 13.10.2021
Vastgesteld
4. Input voor het wijkblad van: december 2021
Diverse punten worden genoemd.
5. Vertrek van Freerk
Afgerond.
6. Evaluatie Coronamaatregelen
Rob schreef een goede voorzet n.a.v. de handreiking van 8 oktober. De vraag is, hoe lang deze
ongewijzigd zal blijven, gezien de ontwikkelingen.
Kas zal zsm. de informatie op de site aanpassen.
Kas
7. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
Uitkomst overleg met de adviescommissie over het voorstel van het bestuur m.b.t. het Beleidsstuk
Vrijwilligers met bijlagen
Puntjes worden op de i gezet, zodat het bestuur een besluit kan nemen. Het geheel zal daarna
worden voorgelegd aan het NOV. (overkoepelende belangenvereniging) om kosteloos een VOG te
kunnen krijgen en aan de gemeente.
Bij de vervolgstappen zal de adviescommissie opnieuw worden betrokken.
Organogram SHM: on hold.
Gesprek met de wijkwethouder op 4 november a.s.
Agendapunten o.a.
- Fietscrossbaan (filmpje op de website);
- Verzoek om bestuurlijke hulp ( inzet buurt coördinator 3.0, vrijwilligersprobleem in de
Meent, nieuwe wet WBTR, terugkoppeling Coronamaatregelen enz.)
- Voortgang MFC. (Johan)
- Financiële toekomst van de SHM
- Lopende en nieuwe ontwikkelingen in de wijk
In de volgende vergadering zal de agenda definitief worden vastgesteld en doorgegeven aan het
bestuurssecretariaat van de gemeente.
Stavaza inrichten wijkpanel. Kas heeft een voorstel gedaan, maar nog geen antwoord gekregen.
Wordt vervolgd.
Kas, Hiddo

Beweegtoestellen
Het vinden/aanwijzen van een locatie is vanuit de gemeente een probleem. Aanhouden.
Rob, Mounia, Anouck
AED-geschil
De beheergroep is nog steeds in gesprek met de leverancier. De functionaliteiten waarvoor betaald
is, kunnen niet allemaal worden gebruikt. E.e.a. heeft te maken met de Wifi-module.
N.a.v. het genoemde contact is er voor het bestuur vooralsnog geen aanleiding om actie te
ondernemen.
8. E-herkenning voor SHM:
Nodig voor het aanvragen van vergunningen bij de gemeente.
➢ Kas
9. Donatie voor Sinterklaasfeest
Besluit: het bestuur sponsort dit evenement.
10. Consumpties voor vrijwilligers Sinterklaasfeest
Aan de organisator is gevraagd een begroting aan te leveren die dit jaar gehonoreerd zal worden.
Rob
11. Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022 en eventuele aanpassing advertentietarieven.
Het beeld is nog niet compleet en vergt op onderdelen een nadere afweging.
Kas
12. Uitschrijving Freerk/inschrijving Johan KvK
Ter zake zijn afspraken gemaakt die inmiddels positief zijn afgerond.
Johan, Rob
13. (Poster) Nieuwjaarsreceptie
Zondag 9 januari. Een draaiboek is beschikbaar. Johan maakt vroegtijdig afspraken over de poster
met Gerrit en over de catering met Veroni.
Het bestuur nodigt B&W uit.
Idee: een slideshow laten draaien van de activiteiten die in het afgelopen jaar plaatsvonden
Johan
14. Vitrinekasten en billboards in het winkelcentrum
De SHM, Versa, de Meentwerf en de buurtsportcoaches hebben of krijgen elk een eigen kast.
Over het gebruik zullen heldere afspraken worden gemaakt. Mededelingen die niet langer actueel
zijn of niet ten behoeve van de wijk moeten tijdig worden verwijderd.
Op iedere kast komen de contactgegevens van de sleutelhouder, tevens verantwoordelijke voor de
inhoud en het onderhoud van de kast.
M.b.t. de financiering moeten een aantal zaken nog duidelijk worden.
Rob
15. Bushaltes in de Meent
In reactie op een brief van het bestuur heeft de gemeente toegezegd de ontbrekende verlaagde
stoepranden bij de haltes Pluimenmeent spoedig aan te brengen. De verwachting is, dat dit nu
binnenkort het geval zal zijn.
16. Nadenken over een vrijwilligersavond

De datum wordt vastgesteld op zaterdag 27 november. Alles onder voorbehoud. Ook voor deze
avond bestaat een draaiboek.
Over de invulling en het thema wordt nog nagedacht. Wellicht Meent Cultureel inschakelen.
De vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging. Ook partners zijn welkom.
(Kas/Johan/Ruud v.d. Broek)
17. GEZ-overleg van 14 oktober
Het overleg heeft ertoe geleid dat er met de deelnemers SHM, Versa, Innovum en van Maar Advies
vier projecten en 2 deelprojecten zijn vastgesteld voor de komende periode.
Komende maand krijgt dit een vervolg vwb. de verdeling van verantwoordelijkheden, te behalen
resultaten en de uitvoering.
Rob
18. Kerstboom op het plein
Informatie wordt ingewonnen over de gang van zaken in voorgaande jaren, zodat de boom er dit jaar
weer komt.
Kas
19. Mail over de vervolgcursus AED
Adrie zal het advies krijgen om contact op te nemen met Fred en Joost.
Johan
21 . Mail expositie Meentwerk
Aankondiging wordt op de website geplaatst.
Kas

Volgende vergadering: woensdag 27 oktober om 19.30 uur.

