Verslag van de bestuursvergadering van de SHM
Woensdag 24 november 2021
1. Opening en Welkom
Geen bijzonderheden.
2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen
Aanvulling: Meent aardgasvrij, punt 18.
3. Verslag van de bestuursvergadering van 8.11.2021 (rondgestuurd)
Vastgesteld. Kas stuurt de verslagen voortaan rond.
⮚ Kas
4. Input voor het wijkblad van: januari 2022
Nog geen onderwerpen.
5. Evaluatie Coronamaatregelen n.a.v. besluit regering en besluit SHM
Site zal worden geactualiseerd indien nodig. Voorlopig blijft het wijkcentrum gesloten.
⮚ Kas
6. Personele zaken: consequenties stop Johan, stop Ada, op termijn stop Adrie.
Johan stopt officieel als bestuurslid op 1 januari, maar zal na die tijd enkele onderwerpen blijven
behartigen, zoals het MFC.
Ada stopt op eigen verzoek en om begrijpelijke argumenten. Zij zal haar werkzaamheden op papier
zetten, zodat voor een opvolger duidelijk is wat de taak inhoudt. Intussen wordt naar die opvolger
gezocht. Ada is bereid nog tot de zomervakantie aan te blijven.
Adrie stopt zodra de digitale registratie van de zalenverhuur een feit is.
Anouck kan haar contract met de Gooise Meren uitbreiden tot na 2022 en heeft daarom besloten
haar werkzaamheden voor de Meent per 1 januari definitief te beëindigen. Zij wil nog wel af en toe
een klus doen, tegen een marktconform uurtarief.
Rob heeft morgen een gesprek met Sportservice, het overkoepelend orgaan de buurtsportcoaches
om te kijken of haar functie op de Meent kan worden geïntegreerd met die van de buurtsportcoach
jongeren.
⮚ Rob
Zina Kesab is als nieuwe opbouwwerker in dienst gekomen. Zij volgt Alice op.
Tamira Scherder wordt per 1 december coördinator Welzijnsontmoeting. Daarnaast zal zij zich ook
bezig houden met de uitvoering van onderdelen van het Vilans rapport.
Ute komt terug per 1 januari. Op 2 december wordt zij bijgepraat door Mounia, Annemarie Laarmans
en Rob.
7. Verslag van het overleg met de werkgroep beheer op 10.11.2021 (Rob)
Rob maakte dit verslag dat verder geen vragen oproept.
8. Mounia stopt per 1.1.2022; ‘getuigschrift’ schrijven en een cadeautje doen?
Besloten wordt om Mounia een (welgemeend) positief getuigschrift mee te geven. Rob maakt een
voorzet.
Bij haar afscheid zal ook een cadeaubon overhandigd worden.

9. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en ook zijn overgeheveld naar
vandaag:
- Overleg met de adviescommissie op 16.11.2021 over het Beleidsstuk Vrijwilligers met
bijlagen
A. Informatie met tekst aan de 136 vrijwilligers of aan het bestand dat Kas al heeft.
⮚ Kas stuurt de vrijwilligers een bericht.
B. Voorwoord vrijwilligersbeleid voor de uitvraag vrijwilligers (Kas/Johan)
⮚ Johan
C. Reactie van Magda van Wees van het NOV en het vervolg daarop.
Een kleine commissie, bestaande uit Sybrand, Daan, Gerard en Rob komt binnenkort bijeen voor
nader overleg.
⮚ Rob
-

Link naar de site van de WBTR. (mailtje van Rob dd. 10.11.2021)
⮚ Kas stuurt een datumprikker voor een korte gedachtewisseling.

- Organogram SHM:
Als het beleidsstuk met bijlagen wordt goedgekeurd met de toevoeging van ambassadeurs en
coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw organogram
- Stand van zaken inrichten Wijkpanel (Kas/Hiddo)
Nog niets van Hiddo gehoord. Besloten wordt om ‘onze’ 136 vrijwilligers vooralsnog tot wijkpanel
voor de Meent aan te wijzen. Kas zal in zijn brief vragen of zij daarmee akkoord gaan en of zij zich ook
in de toekomst deel willen uitmaken van dit brede geheel.
⮚ Kas
- Beweegtoestellen (Rob/Mounia/Anouck)
Waarschijnlijk in combinatie met een calisthenics parkje. Op 1 december hoort Rob van Mounia of de
gemeente op korte termijn daadwerkelijk iemand van de gemeente stuurt om de plek te bepalen.
⮚ Rob
- Kerstboom op het plein (Kas)
De boom komt er niet. Johan zal Gijs nogmaals vragen of de boom van de winkeliers misschien uit te
breiden valt met een boom op het plein – waarvoor de kosten dan voor rekening van de SHM komen.
⮚ Johan
- E-herkenning voor SHM: (actie Kas)
Komt op de actielijst van de SHM. Er lopen op dit moment geen aanvragen voor een vergunning
waarvoor een E-herkenning nodig is.
-

Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022 en eventuele aanpassing advertentietarieven;
(Kas/Joris)
Het voorstel van Joris komt er op neer dat de advertentietarieven worden verhoogd. Ook zullen er
minder advertenties worden geplaatst – dit is een onderbouwde keuze. Incentive wordt gegeven aan
adverteerders die intekenen voor 10 x per jaar. Het aantal pagina’s met advertenties wordt maximaal
op 10 gesteld. Inkomsten worden voorts verkregen doordat adverteerders hun bezigheden in twee
pagina’s betaalde tekst mogen belichten: een advertorial.

⮚

Het bestuur besluit na ampel overleg om het voorstel van Joris te volgen. Het
wordt aan hem en aan Lucy overgelaten hoe dit naar de adverteerders wordt
overgebracht.

10. Digitalisering agenda; stand van zaken (Kas/Jos)
Kas stelt voor om de datum voor het lanceren van de nieuwe website gelijk te laten vallen met het
digitaal overzetten van de agenda.
Er moet nog enige finetuning plaatsvinden voor de overstap met de agenda definitief een feit is.
Huurders van wie bekend is dat ze regelmatig een ruimte huren worden binnenkort ingelicht over de
ophanden zijnde verandering. Verder zal een informatief stukje in het komende wijkblad verschijnen.
⮚ Kas
11. Stand van zaken rondom de samenwerking met Versa mbt. de Welzijnsontmoeting
Zoals reeds vermeld gaat Tamira Scherder per 1 december aan de slag als coördinator
Welzijnsontmoeting.
12. Nadenken over een surprise voor de vrijwilligers ipv. een avondje (Johan)
Johan zorgt voor de bestelling, waarbij rekening wordt gehouden met de ervaring dat niet iedere
vrijwilliger die wordt aangeschreven zijn of haar bedankje komt ophalen. Bij een eventueel tekort
wordt het bloemige presentje naderhand persoonlijk thuisgebracht.
Uitreiking van het presentje: 15 december tussen 19.00 en 21.00 uur.
⮚ Johan
13. Nadenken over de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022 (Johan/Veroni van Rijswijk/Ada?)
⮚ Besluit: wordt afgelast in het licht van de ontwikkelingen rond corona. In het
januarinummer van wijkblad komt het definitieve bericht.
14. Memo van Rob omtrent de wijk gerelateerde activiteiten van clubs (normering?)
Het is bij het bestuur niet bekend of en ja hoeveel deelnemers aan clubactiviteiten in de Kruisdam uit
de Meent komen. ( gebruik maken van aangeboden, wijk gerelateerde activiteiten)
Feit is wel dat de clubs gebruik (kunnen) maken van de faciliteiten van het wijkcentrum. Een
gedachtewisseling brengt het bestuur tot het besluit om de 12 clubs te vragen naar het aantal leden
per 1.12.2021 en de woonplaats van hun leden vanuit hun ledenbestand.
Aan de hand van de uitkomsten zal door het bestuur worden bepaald of er vervolgstappen moeten
worden genomen.
Het bestuur gaat akkoord met de concept-uitvraag aan de clubs.
⮚ Rob
15. Evaluatie Sinterklaasfeest op 20.11.2021 en het kinderfeest van Versa op 22.11.2021
Prima verlopen. Wellicht verschijnt er nog een filmpje op de site.
⮚ Kas
16. Ontvangen mailtjes t.a.v.
- Interesse van een wijkbewoner (Ellen Jansen) naar het vrijwilligerswerk
Ellen heeft aangegeven geen vaste vrijwilligersfunctie te ambiëren, maar zich eerst te willen
oriënteren op de mogelijkheden. Rob denkt aan meelopen met Ada vwb. de bar en zal Ellen met
haar in contact brengen.
⮚ Rob
- Kerkdiensten in de Meent (Johan/Renate Nouwen)
De kerkdiensten zijn tijdelijk gestopt, maar zodra de Kruisdam weer open is wil men die voortzetten.

⮚

Johan

- Cursus reanimatie voor medewerkers in de Kruisdam en de AED-groep (Adrie)
Aan Mark van Hulten is gevraagd contact op te nemen met de vrijwilligers uit de Meent. Er is nl. nog
budget beschikbaar voor een reanimatievervolgcursus. Als de kosten daarvan hoger zijn dan de
ziektekostenverzekering wil betalen is overleg met de SHM de aangewezen weg.
⮚ Rob
- Crowdfunding; mail van Diederik Fit nav. presentatie Crossbaan (Kas)
Kas geeft uitleg over de mogelijkheden om via crowdfunding geld bijeen te krijgen voor een
pumptrack op de plaats van het bestaande fietscrossbaantje. Diverse afwegingen worden gemaakt.
Besloten wordt om de geldstroom wel via de SHM te laten lopen, dat biedt de grootste zekerheid dat
100% ten goede komt aan het gestelde doel of – als dit onverhoopt niet uitvoerbaar blijkt- in ieder
geval binnen de Stichtingsactiviteiten wordt uitgegeven.
De ervaring heeft geleerd dat mensen persoonlijk benaderen via aanspreken in het winkelcentrum
( + kraampje) of bij de scholen het meeste effect en betrokkenheid zal opleveren.
Nu wordt eerst het resultaat afgewacht van het gesprek dat Mounia heeft met wethouder Voorink.
Diederik Fit zal gevraagd worden naar zijn ervaringen op dit gebied.
⮚ Rob
- Wil van Gogh over doorgaan eetcafé met kerst + kerstboom en piano. (allen/Jos)
Afhankelijk van de persconferentie wordt een besluit over wel of niet doorgaan genomen in overleg
met Wil en Jessica van Dok.
⮚ Rob
- Mailtje van Lucy over de schenking van Nemoj Kate (allen)
De schenking wordt ingezet als de eerste donatie voor het nieuwe crossbaantje.
⮚ Rob
- Mailtje van Ellen Jongeneel van 19.11.2021 over het Meentwerk (Rob)
Meentwerk heeft positief gereageerd op de mail van Rob
Een overzicht van opbrengsten en kosten wordt gemaakt.
- Bericht van Sandra van Amaris omtrent de schoonmaak in de keuken (Rob)
Jos maakt een overzicht van de gebruikers die een schoonmaakplicht hebben.
⮚ Jos maakt een schema en stuurt dit (via het bestuur) rond aan de
aanspreekpunten en de gebruikers van de Kruisdam.
17. Lichtjeswandeling
De stand van zaken is op dit moment niet bekend, maar aangenomen wordt dat dit succesvolle
initiatief ook dit jaar weer doorgang zal vinden.
De SHM geeft een donatie.
18. Meent aardgasvrij
Er is sprake van een bemiddelingspoging tussen de huurdersvereniging Noordermeent en De Alliantie
over een aantal kwesties De Alliantie heeft te kennen gegeven eerst met iemand van het
SHM-bestuur te willen spreken. Het probleem van de bereikbaarheid van het dakraam na de
dakrenovatie is één van de gesprekspunten. De gemeente ziet het niet als haar taak om een oplossing
te zoeken voor iets dat duidelijk tussen twee partijen speelt. De Stichting, die deel uitmaakt van de
werkgroep Meent Aardgasvrij, deelt die mening en vindt dat de bewoners geen plaats moeten krijgen

in de regiegroep – want dat is wat zij graag willen. Van die groep maken nu de gemeente, De Alliantie,
Gooi & Omstreken, netbeheerder Liander en de SHM deel uit.
De SHM heeft zich destijds aan het totale plan van Meent Aardgasvrij omdat dit in het belang van de
wijk was, maar wil geen partij kiezen in een concreet geval.
⮚ Johan regelt een gesprek met de bemiddelaar
19. Omgevingsvisie
Het bestuur is benieuwd hoe en of de opmerkingen vanuit de Meent worden meegenomen in de
uiteindelijke Omgevingsvisie die door de raad zal worden vastgesteld. Er zijn 8 sessies geweest, incl.
de Meent.
20. Rondvraag
Geen punten.
21. Volgende vergadering : 9 december 2021 om 19.30 in de Kruisdam
De vergadering wordt gesloten.

