
 

 

Verslag SHM-bestuur, 27 oktober 2021  
 
Aanwezig: Johan Kremer, Rob de Graeve, Kas Horstman 
 
 

1. Opening  
De voorzitter heet allen welkom. 
 

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
Lopende de vergadering komt e.e.a. aan de orde. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 20.10.2021  
Vastgesteld. 
 

4. Input voor het wijkblad van: december 2021  
Voldoende punten genoemd. 
 

5. Evaluatie Coronamaatregelen   
Het aangepaste besluit en de handreiking staan op de website.  
De kans dat er binnenkort aanvullende maatregelen worden afgekondigd is overigens vrij groot. 
 

6. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
Uitkomst overleg met de advies commissie m.b.t. het voorstel van het bestuur over het Beleidsstuk 
Vrijwilligers, met bijlagen. 
Vanuit de adviescommissie zijn enkele aanvullingen gekomen. Kas zal alle aanpassingen verwerken, 
waarna Rob het eindresultaat aan Mounia, de CIBG en aan de besturen van de betreffende 
organisaties stuurt. (Een akkoord van het CIBG is nodig om een gratis VOG te krijgen) 
Er wordt nog overwogen het beleidsstuk ter toetsing en kennisgeving aan te bieden aan een selecte 
groep vrijwilligers via een wijkpanel. 
Voor de implementatie van het nieuwe beleid moeten vervolgstappen worden gemaakt, waaronder 
toetsing aan de statuten en het huishoudelijk reglement en het maken van een beleidsreglement op 
basis van de nieuwe wet WBTR. 

➢  Rob, Kas 
 
Organogram SHM 
Als het beleidsstuk met bijlagen is getoetst en goedgekeurd zal het bestuur overgaan tot het 
aanpassen van het bestaande organogram. 
Een nadere toelichting is nodig voor de nieuwe functiebenamingen ‘ambassadeur’ en ‘coördinator’.  
 
Voorbespreking onderwerpen voor de ontmoeting met  de wijkwethouder op 4.11.2021   

a. Alternatief voor een JOP in de vorm van een pumptrackbaan (fietscrossbaan), een 
presentatie door de jongeren zelf aan het bestuur SHM en wethouder Kuipers. 

b. Verzoek om bestuurlijke hulp ( inzet buurt coördinator 3.0, vrijwilligersprobleem in 
de Meent, nieuwe wet WBTR, terugkoppeling Coronamaatregelen enz.) Waarom 
heeft geen van de beleidsmedewerkers de post “buurthuizen” in zijn/haar 
portefeuille? (allen) 

c. Voortgang MFC. (Johan) 
d. Financiële toekomst bij gelijkblijvende subsidies van de gemeente. 

(Jaarlijks hetzelfde bedrag ondanks stijgende kosten) (Rob) 
e. Lopende en nieuwe initiatieven in de wijk: Uitwerking Vilans rapport, de 

Welzijnsontmoeting, Borging Buurten in de Meent fase 3, inrichting van een 



 

 

zorgsteunpunt in de wijk (Inovum) , uitgiftepunt hulpmiddelen (Vivium/Kersten), 
inrichten van een wijkpanel, totaal projectvoorstel olv. de gemeente (Buco) (Rob) 
 

- Stand van zaken Inrichten Wijkpanel (Kas/Hiddo) 
Nog geen reactie van Hiddo ontvangen. Kas stuurt opnieuw een herinnering. 

➢ Kas 
 

- Beweegtoestellen (Rob/Mounia/Anouck) 
Blijft staan als p.m. De reactie van Anouck wordt afgewacht. 

➢ Rob 
 

- Kerstboom op het plein (Kas) 
Bert v.d. Broek is benaderd (ervaring in voorgaande jaren). Een reactie wordt afgewacht. 

➢ Kas  
 

7. E-herkenning voor SHM: (actie Kas) 
Punt verschuift naar de volgende  keer. 
 

8. Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022, rekening ‘rebranding’ i.v.m. bijdrage uit het 
wijkbudget en eventuele aanpassing advertentietarieven; (Kas/Joris) 

Kas heeft op korte termijn een gesprek met Joris. 

➢ Kas 
 

9. Nadenken over een vrijwilligersavond  
N.B. Het doorgaan is afhankelijk van de besluiten uit Den Haag.  
De datum wordt zaterdag 27 november. 
Kas neemt ter zake contact op met Bert v.d. Broek en diens broer Ruud. 
De vrijwilligers ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

➢ Kas 
 

10. Nadenken over de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022  
Veroni van Rijswijk heeft zich bereid verklaard om de hapjes en drankjes te verzorgen. 
Het doorgaan van de receptie is overigens ook onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond 
corona. Johan zal proberen beelden voor een sligtshow te vinden die tijdens de receptie op de 
achtergrond geprojecteerd zullen worden. 

➢ Johan  
 

11. Inrichting Hocras terrein  
Enkele Meentbewoners volgen de ontwikkelingen op de voet en informeren het SHM-bestuur over 
de voortgang en de vervolgstappen. Voorlopig bestaat er nog geen aanleiding om dit onderwerp via 
het wijkblad of de website te belichten. 

➢ Johan 
 

12. Vitrinekasten 
De kasten zijn aangeschaft en worden spoedig opgehangen. Met Versa, de Buurtsportcoach en 
Meentwerf zullen de criteria omtrent het gebruik worden besproken: de eigen vitrinekast moet 
netjes onderhouden worden en de inhoud moet wijk gerelateerd en actueel zijn. 

➢ Kas  
 

13. Gebruik van de nieuwe brievenbussen 



 

 

Er zijn nu twee brievenbussen bestemd voor de post voor de SHM en post voor de aanmeldingen 
voor evenementen zoals Meent Cultureel en senioren eetcafé elk met de vermelding voor wie de 
post bestemd is. Het sleutelbeheer is geregeld; Johan en Rob voor de post, Jos heeft de sleutels voor 
de evenementen bus onder zich. 
Rob 
 

14. Vervolgcursus AED 
De werkgroep AED heeft contact met Adrie Faas over het organiseren van de vervolgcursus. 
 
AED’s en de toekomst 
Onduidelijk is nog altijd hoe e.e.a. financieel geregeld is op de langere termijn. Een toegezegd 
voorstel daartoe is nog altijd niet ontvangen. 
Los daarvan worstelt de beheergroep nog steeds met het probleem dat de functionaliteiten niet 
allemaal gebruikt kunnen worden door het ontbreken van een Wifi-module. Een discussie met de 
leverancier leverde slechts een herhaling van diens standpunt op dat hij aan de vereisten voldaan 
heeft. De werkgroep lijkt juridisch vast te lopen. 
In het belang van de continuïteit van de AED’s en gelet op de recente ontwikkelingen zal het 
bestuur de beheergroep t.z.t. uitnodigen voor een evaluatie over wat op dit moment de status is 
van de overeenkomst.   
(Johan) 
 
15. Rondvraag 
Uit  de besprekingen tussen Versa, de SHM, Mounia en Inovum (Hans van Dijkhuizen) zijn 4 
concrete projecten en 2 deelprojecten naar voren gekomen. 
Rob geeft uitleg over enkele achterliggende afspraken.  

 
1. 16. Maandag 8 november  

Woensdag 24 november 
Donderdag 9 december 
Woensdag 22 december  
 
2. 17. Sluiting 


