
Bestuur SHM 25.8.2021 
Aanwezig: Rob de Graeve, Johan Kremer 
m.k.a.: Kas Horstman 

 
1. Opening en welkom 
Rob opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Aanvulling op de agenda 
Geen bijzonderheden, eventueel onder de rondvraag. 
 
3. Verslag van 11 augustus 
Johan brengt nog een paar kleine wijzigingen aan, waarna het zal worden verzonden. 
Verslag wordt verder goedgekeurd en verzonden 

➢ Johan 
 
4. Vertrek van Freerk 
Alle onder dit punt geagendeerde onderwerpen worden besproken in de extra bestuursvergadering 
op 1 september, als Kas weer aanwezig kan zijn. 

➢ Allen 
  
5. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen 

a. Standpunt t.a.v. computerinloop: naar volgende vergadering. 
➢ Kas 

 
b. Inrichten wijkpanel voor de Meent 
Mounia regelt een gesprek met Hiddo van de gemeente, Rob en Sybrand. 
Nagegaan wordt of gebruik gemaakt kan worden van de systeemtechnische faciliteiten van de 
gemeente Hilversum, waar al jaren een succesvol burgerpanel loopt. 
➢ Rob 
 
c. Minder uren buurtsportcoach: voorzet maken van de gevolgen voor de wijk en alternatieven 

zoeken voor zaken die blijven liggen. 
On hold. 
➢ Rob 
 
d. Stand van zaken beweegtoestellen in de Meent: terugkoppeling werkgroep en zoeken naar 

alternatieven binnen de wijk en niet in de groengordel 
Op 2 september vergadert de werkgroep opnieuw over dit punt. Johan oppert een pleintje op de 
Meikevermeent toe te voegen aan de reeks speelpleintjes door de wijk die goede mogelijkheden 
bieden om er één of meerdere beweegtoestellen te plaatsen. 
Gehoopt wordt op wat doorstroomsnelheid bij besluitvorming door de gemeente. 
➢ Rob/Anouck/Mounia 
 
e. Joost uitnodigen voor de bestuursvergadering in september inzake de opzet van de politieke 

avond 
➢ Johan 

 
 

f. Samenstelling werkplan 2022 vóór 15 september a.s. 
➢ Kas vragen naar de stand van zaken. 

 



g. Meningsvorming omtrent beleid en organogram SHM  
Rob stuurt vooraf stukken inzake het voorgenomen beleid ter lezing aan de bestuursleden 
Verdere uitwerking van het beleid met bijlagen na bespreking in een extra bestuursvergadering 
op 1 september en het Organogram tijdens een nog te plannen BOT-sessie.  Op 23 september 
volgt het gesprek met Elvira: voor die tijd moet er duidelijkheid zijn over de diverse onderdelen 
van het beleid. 
➢ Allen 

 
h. Flexwoningen 
Johan informeerde bij Michiel. Een reactie volgt na diens vakantie. 
➢ Johan 

 
i. Afhandeling Handboek Nederlandse Pers 
➢ Kas 

 
j. Standpunt ruimtes in De Kruisdam (mailtje bridge van 3.8.2021) 
De SHM stelt zich op het standpunt dat de regels van het RIVM onverkort gehandhaafd dienen te 
worden en zal de bridgeclub daarvan nogmaals via een mailing in kennis stellen. 
➢ Johan 
 
k. Aanschaf 2 brievenbussen Kruisdam, vitrinekasten 
➢ Aanschaf akkoord 
➢ Kas wordt gevraagd de svz na te gaan v.w.b. de vitrinekasten 

 
l. Bestuur verslagen ongekuist naar Mounia 
➢ Johan stuurt de versie zoals die wordt toegezonden aan de vrijwilligers. 

 
m. Verslag bezoek Liv-inn op 24.8.2021 van de werkgroep MFC 

Kas afwezig, niet voor deze vergadering 
 

n. Uitnodiging B&W bij Meent Cultureel Festival; mail Fred van Sprang 10.8.2021  
Rob, Sybrand en Fred hebben eerst nader overleg terzake: er is nog onzekerheid over het 
doorgaan van het festival. 
➢ Rob 

  
o. Organisatie Meentwerk: heeft de SHM hierin een taak? 
Het betreft een initiatief van Ellen Jongeleen, die dit oppakt met meerdere medewerkers, waarna 
dit zelfstandig zijn vervolg vindt, net als eerdere edities.  
Johan schrijft haar een brief om dit voornemen te ondersteunen.  
➢ Johan 

 
p. Brief van Coos Vijlbrief over de Bijna Weekend Borrel 
Afgehandeld via een mailing aan Coos. 
 
q. Meedoen aan duurzaam Hilversum 
Bespreking verschuift naar de volgende vergadering. 

 
r. Onderwerpen voor het gesprek met wethouder Kuipers op 16.9.2021 
De zorgen om de opnieuw verminderde bezetting van het bestuur zullen zeker op de agenda 
komen. De vacatures vormen sowieso een punt: ook bij de commissie welzijn doet zich dat 
probleem merkbaar gelden. 
Omdat ook gesproken zal worden over het MFC zullen Michiel en Joost worden uitgenodigd. 



Verdere onderwerpen o.a.: 
- De tot dusver mislukte pogingen tot een ontmoeting met de BOA en de wijkagent.  
- Mogelijke combinatie fietscrossbaan/skatebaan 
- Financiële toekomst van de SHM 
- Wethouder informeren over herzien vrijwilligersbeleid en nieuwe structuur wijkorganisatie. 
- Opzet en uitvoering wijkpanel. 
De agenda wordt definitief vastgesteld op 1.9.2021 nav. de afwezigheid van Kas op dit moment. 

 
s. Klimaatmanifest  
Extinction Rebellion: vroeg om ook het logo van de SHM te mogen gebruiken in haar uitingen 
naar buiten. Dat zou echter inhouden dat de Meent achter de doeleinden van deze beweging 
staat en het manifest steunt. Lijkt niet verstandig, gezien de politieke lading. 
Punt wordt on hold gezet voor nadere bespreking met Kas. 
➢ Kas 

 
6. Rondvraag 
Rob heeft morgenavond een gesprek met Jeroen (Sinterklaasorganisatie) en zal daarin de 
(on)mogelijkheden van diens financiële vraag t.a.v. uitvoering van de jaarlijkse intocht nogmaals uit 
de doeken doen. 
 

Volgende -extra-  bestuursvergadering: woensdag 1 september om 19.30 

 


