
SHM bestuur 
Vergadering woensdag 22 december 2021  
 

1. Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering en heet allen welkom. 
 

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 9.12.2021  
Vastgesteld 
 

4. Input voor het wijkblad van: februari 2022  
Nog geen onderwerpen. 
 

5. Evaluatie Coronamaatregelen n.a.v. besluit van de regering en besluit SHM (Allen) 
De Kruisdam is gesloten tot en met tenminste 14 januari. Opening is afhankelijk van 
overheidsberichten en de mening van onze huisartsen.  
 
Personele zaken: consequenties van de stop van: 
Johan per 1.1.2022, blijft enkele specifieke onderwerpen beheren, zal het bestaande archief 
screenen op te behouden documenten, de rest wordt vernietigd. > Johan   
 
Ada: officieel per 1.1.2022, is bereid de inkoop te blijven doen tot 1 juli.  
Het regelen/beheer van de barbezetting en duidelijkheid over het afrekenen van consumpties moet 
op den duur gestructureerd worden. 
Tegen die achtergrond wordt gesproken over het profiel en het takenpakket van een toekomstige 
beheerder. Rob zal een voorstel maken. 

➢ Rob  
 
Adrie: op termijn, mede afhankelijk van de digitalisering. Naar tevredenheid afspraken gemaakt. 
Afgehandeld. 
 
Anouck: per 1.1.2022. Afgehandeld. 
Het bestaande profiel van een bsc voor ouderen zal worden doorgestuurd naar Rosanne van 
Sportservice. 

➢ Rob 
 

6. Vertrek van de Burgemeester, actie gewenst? ( mail van Ute) 
De afscheidsdatum is 15 februari. Vanuit de SHM zal hem het boekje ‘Waar eens koeien vredig 
graasden’ worden overhandigd, voorzien van een persoonlijk woord van dank en waardering namens 
de SHM, alsmede een ingelijst cartogram van de Meent. Een aanvullende mogelijkheid kan zijn om 
de Meentbewoners te vragen een idee in te sturen via een oproep op de website of/en een bericht in 
de vitrine. 
Aan Ute zal gevraagd worden of de Meent wellicht mee kan doen in een gezamenlijk cadeau. 
 

7. Verslag van het overleg op donderdag 16 december 2021 via Zoom met Gerard Kuipers en 
daaruit voortkomende acties (allen) 

Het bestuur kijkt terug op een open, constructief gesprek, waarin o.a. de plannen voor het 
fietscrossbaantje en de ontwikkelingen rond het MFC uitgebreid aan de orde kwamen.  Wethouder  



Kuipers sprak de hoop uit dat het college in het eerste kwartaal van 2022 een standpunt bepaalt 
t.a.v. de toekomst van het MFC.  
Hoewel de aanloop naar het project een stuk langer gaat duren dan gehoopt ervaart het bestuur de 
grondhouding vanuit de gemeente nog altijd als positief. Johan blijft verbonden aan dit onderwerp 
en onderhoudt het contact met projectleider Michel Cossee. 

➢ Johan 
Verder is gesproken over de problematiek van het vinden van vrijwilligers bij zowel het beheer van 
de Kruisdam als voor de openstaande vacatures bij het bestuur. Indien hierin niet wordt voorzien dan 
zou het zo kunnen zijn dat bepaalde activiteiten op een zeer laag pitje worden gesteld. 
Afspraak is gemaakt dat de gemeente assisteert bij het zoeken en dat er bij de gemeente wordt 
gekeken naar geschikte kandidaten die bereid zijn via een stage of werkervaringsplaats van de 
gemeente de leemten op te vullen. 

➢ Rob 
 

8. Inovum: stavaza omtrent het voorstel voor verhuur voor langere periode ihkv. project 
zorgsteunpunt. Oog hebben voor de consequenties die dit met zich meebrengt voor de 
huidige bezetting/verhuur in de Kruisdam. (Beheer) 

Rob voert regelmatig gesprekken met de gemeente. Op 6 januari vindt nieuw overleg plaats. De 
komst van Inovum kan van positieve betekenis zijn voor de Meent, vooral gezien de voortgaande 
vergrijzing van een groot deel van de bewoners. De uitleen van hulpmiddelen vanuit De Kruisdam is 
één van de faciliteiten die ook een ander zorgorganisatie (Vivium) kan gaan bieden. De gemeente 
heeft er ook belang bij de verhuur van ruimte in het wijkcentrum, omdat ervan daaruit voor een deel 
uitvoering gegeven wordt aan het Vilansrapport vwb. de centralisering van zorg en uitleen. 
 

9. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en ook zijn overgeheveld naar 
vandaag:  
- Overleg met de adviescommissie over het Beleidsstuk Vrijwilligers met bijlagen: 

A. Informatie met tekst aan de 153 vrijwilligers en/of aan het bestand dat Kas al heeft 
of de interesse er is om de stukken te beoordelen (voorzet komt van Kas). 

➢ Kas 
B. Het concept voorwoord vrijwilligersbeleid voor de uitvraag aan de vrijwilligers die 

bereid zijn hieraan hun medewerking te verlenen   
➢ Kas 

- Link naar de site van de WBTR. (mailtje van Rob dd. 10.11.2021) Kas zal een 
datumprikker rondsturen voor het maken van een afspraak. 

➢ Kas 
 

- 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  

 
- Inrichten Wijkpanel en berichtgeving daaromtrent: 

➢ Kas 
 

- Beweegtoestellen  
Het wachten is op een reactie van Ute 

➢ Rob 
 
 

- Kostenplaatje wijkblad 2022 (voorzet Rob, gemaild aan en inkoppen door Kas en Joris) 
Door Kas en Joris wordt gekeken naar wat het wijkblad in 2022 zal gaan kosten. Rob heeft dit 
financiële beeld nodig voor het maken van een begroting. 



➢ Kas, Joris, Rob 
 

- Stavaza AED-beheer groep (in het nieuwe jaar een afspraak plannen? (PM) 
Afspraak met de beheergroep volgt begin 2022. 
 

- Stavaza Crowdfunding pumptrack 
Punt is op 5 december 2021 in het PFH-overleg geweest, andere wethouders (oa. Floris Voorink)  zijn 
enthousiast. Vervolg op de presentatie van Diederik Fit nav. de Crossbaan (Ute?) 
Afhankelijk van Diederik e.a. 
 

10. Digitalisering: afspraak is: per 1.4.2022 de digitale agenda voor 1.7.2022 de website,  
Beide data zijn haalbaar. 
➢ Kas 

 
11. Memo van Rob omtrent de wijk gerelateerde activiteiten van clubs (normering) en de 

daarbij behorende uitvraag (rondgestuurd, ontvangen reacties, en vraag om advies) 
Over dit punt volgt een uitgebreide gedachtenwisseling. Diverse mogelijkheden passeren de revue. 
Besloten wordt om drie scenario’s uit te werken waarin de impact voor de verschillende clubs 
duidelijk moet worden.  
De adviescommissie zal daarna om een mening worden gevraagd.  

➢ Rob, Kas 
 

12. Vraag van Rob of de memo over wijk gerelateerde activiteiten zich tzt leent om in het 
wijkpanel uit te vragen 

Agendapunt 11 is zeker een onderwerp waarover t.z.t. de mening van het wijkpanel kan worden 
gevraagd.  

 
13. Ontvangen mailtjes tav. 
- (Lucy) ; geschat resultaat 2021; waarschijnlijk kostendekkend 

T.k.a. Goed bericht! 
 
- (Johan) poster met dank voor in 2021 geleverd vrijwilligerswerk voor de SHM 

Johan kreeg nog geen reactie van Gerrit en probeert de komende tijd opnieuw contact te leggen. 
➢ Johan 

 
- (Ingrid) voorzet voor een mailing aan de buurt inzake werving vrijwilligers (allen)  
De prima voorzet van Ingrid wordt geschikt gemaakt voor verspreiding via JMH of anderszins.  

➢ Kas 
Daarnaast wordt nagedacht over een goede manier om de juiste (liefst: jongere) mensen 
geïnteresseerd te krijgen. Een suggestie is, om eens met een aantal oud-bestuursleden in een BOT-
overleg te brainstormen over een goede aanpak. Immers: vrijwel alle voorgaande besturen hebben 
met dit capaciteitsprobleem te maken gehad. 

 
- (Jos) schoonmaken en houden van de Kruisdam (allen) 

Het memo van Jos wordt, met een kort woordje van het bestuur, via de aanspreekpunten verspreid. 
➢ Kas 

 
- (Anita Keita) gratis verstrekken van corona tests (Rob) 

Wordt kenbaar gemaakt via een bericht in de vitrinekast, in het wijkblad en op de site. 
➢ Kas 

 
 



- (Adrie) AED cursus en zaalverhuur (Kas) 
Afgedaan. 
 
 

14. Rondvraag en diversen 
a. Kerstattentie vrijwilligers: door de 153 vrijwilligers zijn er 106 opgehaald/gebracht. 
b. In januari zal Rob weer een inventarisatie sturen naar de aanspreekpunten om het 

bestand opnieuw te inventariseren. 
➢ Rob, Kas  

 
Sleutel brievenbus. 
Johan is bereid geregeld in de brievenbus te kijken of er post is voor de wijk/SHM. Rob is ‘reserve’.  
 
 

15. Volgende vergadering: woensdag 5 januari 2022 om 19.30 in de Kruisdam.  
 
De vergadering wordt gesloten.  
 
 


