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Vergadering donderdag 20 oktober 2022  
 
1. Opening en Welkom;  

Aanwezig zijn; Kas Horstman, René Rovers, Jos Out, Martin van Houten en Rob de Graeve. 
 

2. Demonstratie van Kas inzake het agenderingsysteem; 
Dit verdient alle lof en instemming van de aanwezigen. 
Kas zal het zsm. introduceren op de site zodat de wijkbewoners nog meer geïnformeerd worden 
omtrent de activiteiten en mogelijkheden in en rond de Kruisdam. Ook andere organisaties zoals 
Meentwerf, het Luye Gat, de Kinderboerderij, Buurtsportcoach en de Sporthal kunnen gebruik 
maken van deze faciliteit. 

 
3. Aanvullingen op de reguliere agenda: deze worden meegenomen in de rondvraag. 

 
4. Verslag van de bestuursvergadering van 5 oktober 2022 wordt goedgekeurd. 

 
5. Ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, René Geeft de hoogwaterstanden door aan het bestuur. 

Meerdere informatie zal worden besproken en verkregen op de vergadering van 17 november 
2022. Het bestuur zal hierbij aanwezig zijn. 

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

 
- Check op het actueel zijn van het zijn van de vrijwilligersadministratie:  

Van de 165 vrijwilligers zijn er 16 die geen reactie hebben gegeven op de 3 verzoeken van 
het bestuur. Zij hebben bericht ontvangen dat zij zijn uitgeschreven uit de administratie 
onder dankzegging voor bewezen diensten. Resteert een administratie van 149 vrijwilligers.  
De aanspreekpunten van de activiteiten zullen op de hoogte worden gesteld. 

 
- Stavaza fietscrossbaan: In gesprek met de gemeente over het vervolg. 

 
 

7. Ontvangen mailtjes: 
- Brandweervoorschriften Kruisdam: 

Aan de functioneel beheerder zal worden gevraagd om nadere informatie in te winnen. 
Word vervolg. 

      
- Prijzen drankjes in de Kruisdam:  

Per 1.9.2022 zijn de prijzen vastgesteld. Nieuwe dranken, zoals bv. whisky, zullen als pilot 
worden ingekocht en verkocht. Per 1.1.2023 zal een evaluatie plaats vinden omtrent vraag 
en aanbod. Het aanbod is uitsluitend bedoeld voor de verkoop en niet voor consumptief 
gebruik door vrijwilligers tijdens activiteiten. 

   
- Cursus BHV voor vrijwilligers Kruisdam: 

Aan het functioneel beheer zal worden gevraagd om samen het de Welzijnsontmoeting van 
Versa na te vragen in hoeverre een BHV opleiding noodzakelijk dan wel gewenst is.  
Word vervolgd. 
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- Houden van een gala banket (idee van Marjolein van Houten), nieuwjaarsreceptie 

combineren met BWB, houden van een eindejaar/vrijwilligersfeestje of een presentje: 
Voor al deze vragen zal de functioneel beheerder worden gevraagd naar de mogelijkheden. 
Wordt vervolgd. 

          
- Afscheid van een vrijwilligers Sinterklaas: 

Het staat de organisatie van een activiteit/evenement vrij om afscheid te nemen van een 
vrijwilliger en hem/haar een cadeau aan te bieden, dit los van hetgeen hierover in het 
huishoudelijk reglement staat vermeld. De kosten moeten wel binnen de goedgekeurde 
begroting worden verantwoord. 

  
- Overzicht van e-mailadressen binnen de stichting: 

Is inmiddels uitgezocht door Kas. 
 

- Verzoek van Eline om via de site Buurtsportcoach de duo fiets te reserveren; 
Kas zal contact opnemen met Eline om de mogelijkheden uit t3e leggen. 

 
- Bijdrage in de kosten door derden die adverteren in het wijkblad (Meentwerf) 

Het bestuur heeft nog geen reactie ontvangen van de Meentwerf. 
 

- Kerstboom op het plein; aanvragen via gemeente: 
Hierop is nog geen reactie ontvangen. 

 
- Werving (bestuur)leden door de adviescommissie:  

Hierop is nog geen reactie ontvangen.  
 

- Organogram; Nie de statuten zijn gescreend, aan het vrijwilligersbeleid vorm is gegeven, het 
huishoudelijk reglement is aangepast en de WBTR is ingevoerd kan het bestuur kaan denken 
aan een nieuwe organisatievorm van de stichting. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat 
zal dit worden vermeld in het verslag. 

 
8. Rondvraag: wordt verder geen gebruik van gemaakt. 
9. Volgende vergadering: woensdag 2 november 2022 om 19.30 in de Kruisdam    
10. sluiting! 
 
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 
 


