
Verslag bestuursvergadering SHM 30 maart 2022  
 
Aanwezig: Rob de Graeve, Kas Horstman, René Rovers (aspirant bestuurslid) 
 
Voorafgaand aan de vergadering is er een korte bespreking met Chiel van Eendenburg. Hij wil graag 
zekerheid over hoe hij als vertegenwoordiger van de SHM moet omgaan met de adviezen van de 
bewonersraad. 
 
Ter info: Meent Aardgasvrij heeft het initiatief genomen om in het PAW-gebied als pilot een 
bewonersraad op te richten met als doel de bewoners beter te betrekken bij besluitvorming en 
beleid. 
De bewonersraad heeft geen besluitwaardige bevoegdheden, maar kan de SHM gevraagd en 
ongevraagd adviseren over de voorstellen die aan de regiegroep worden voorgelegd. De SHM is één 
van de stakeholders in de regiegroep.  
 
Het bestuur staat achter de pilot, maar wil door Chiel op de hoogte worden gehouden over welke 
adviezen worden uitgebracht. Op basis van zijn toelichting neemt het bestuur dan een besluit. Bij de 
beoordeling staat het belang van de bewoners voorop. 
Overigens blijft het bestuursbesluit van kracht zoals beschreven in het verslag van 2 maart 2022: 
Besluit bestuur: Op grond van art. 9 lid 4 van de statuten verleent het bestuur volmacht aan de heer 
Chiel van Eendenburg om de Stichting Hilversumse Meent te vertegenwoordigen in gesprekken die 
worden gevoerd in het kader van het project Meent Aardgasvrij. 
Als voorwaarde wordt hieraan verbonden dat de heer van Eendenburg vooraf overleg pleegt met de 
Stichting omtrent de komende agendapunten en welke standpunt hierin namens de Stichting 
Hilversumse Meent dient te worden ingenomen. 
Na afloop van de vergaderingen zal de heer van Eendenburg verslag doen aan het bestuur van 
hetgeen besproken is tijdens de vergadering en de daarin genomen besluiten”. 

 
N.B. in het verslag staat de afkorting stavaza voor stand van zaken  
 
1 Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 
2 Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen  
Lopende de vergadering worden enkele nagekomen punten ingebracht en besproken.  
 
3 Verslag van de bestuursvergadering van 16.03.2022  
Goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4 Input voor het wijkblad van mei 2022   
In het meinummer zal kort worden ingegaan op de volgende onderwerpen: de duo fiets, de nieuwe 
Buurtsportcoach, de aanpassing van het wifinetwerk in de Kruisdam, het gebruik van de vitrinekast, 
het Multifunctionele centrum, het jaarverslag en jaarrekening 2021 en het vrijwilligersbeleid. 

 
5 Vervolg op de Vacature beheerder(s):  

- Reactie op het sturen van een brandbrief door de SHM samen met Versa Welzijn naar het 
college, de buurt coördinator en de wijkwethouder.  

De gemeente is hiermee volop aan de slag. Het bestuur wacht het antwoord af. 
 

6 Stavaza Inovum: voortgang aanpassingen Bovenzaal en verhuur per 1.5.2022 
De aanpassingen zijn afgerond. Het verhuurcontract ligt ter ondertekening voor. 



 
7 Stavaza project DUO-fiets (Eline/Anouck) 
De duo-fiets is weer beschikbaar voor meentbewoners die, samen met een vrijwilliger, graag een 
ritje in de omgeving willen maken.  
Informatie via de nieuwe Buurtsportcoach Eline Guicherit.  
 
8 Stavaza digitalisering agenda (1.4.2022 als deadline en toegang voor vrijwilligers) 
Bespreking in de volgende vergadering. 

 
9 Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Verslag van het gesprek met de adviescommissie op 22.3.2022 omtrent diverse agendapunten  
Het verslag wordt door het bestuur akkoord bevonden en doorgezonden voor commentaar en 
goedkeuring naar de adviescommissie. 
 
- Vrijwilligersbeleid 
Besluit: Het Vrijwilligersbeleid wordt, na een gesprek met en een advies van de adviescommissie en 
consultering van diverse vrijwilligers door het bestuur vastgesteld.  
Het nieuwe beleid is met ingang van 1.5.2022 van kracht en is inmiddels gepubliceerd op de website.  
T.z.t. zal een korte samenvatting worden gemaakt van de belangrijkste rechten en plichten. 

➢ Kas 
 
Volgende stap is dat door 2 leden van de adviescommissie wordt beoordeeld in hoeverre statuten en 
het huishoudelijk reglement zoals dat nu op de site staat en nog steeds geldt, aangepast dienen te 
worden. 
 
- Organogram SHM:  
Nu het beleidsstuk met bijlagen definitief is goedgekeurd met de toevoeging van ambassadeurs en 
coördinatoren zal, nadat leden van de adviescommissie hebben beoordeeld in hoeverre statuten en 
HH-reglement moeten worden aangepast, het bestuur gaan kijken naar een nieuw organogram en de 
personele invulling daarvan. (Voorlopig dus nog even PM in afwachting van de bevindingen van de 
leden van de adviescommissie.) 
Wordt vervolgd. 
 
- Stavaza fietscrossbaan: (Rob/Marjolein/Diederik/Cornelis) 
Diederik Fit ontving twee offertes die, met een door Rob en Kas akkoord bevonden begeleidende 
mail, vergezeld van een plan van aanpak, naar Ute Hoogeveen en het college van Burgemeester en 
Wethouders zal worden gezonden. 

➢ Rob 
 
-  (Rob/Ute Stavaza Beweegtoestellen) 
T.b.v. het voorgenomen calisthenicspark zal Rob een plan van aanpak, alsmede een begroting van de 
kosten van de inrichting voor een eerste beoordeling naar Anouck van Hoorn en Eline Guicherit 
sturen. 
Afhankelijk van hun reactie wordt het stuk doorgestuurd naar Ute Hoogeveen en naar het college 
van Burgemeester en Wethouders. 
Inmiddels is er bij de gemeente een ambtenaar in dienst getreden die zich o.a. met dit al langlopende 
project gaat bezighouden. 
 
10 Ontvangen mailtjes tav. 
- Stavaza: drank en horecavergunning verleend voor de Kruisdam (Rob) 
Is bij de gemeente in behandeling.  
 



- Stavaza: verkeersveiligheid; van de  cie wijkbeheer  (mailtje van René Rovers) 
René is nog zoekende naar zijn status binnen het bestuur en laat een reactie naar de cie wijkbeheer 
daar mede van afhangen. Datzelfde geldt voor het onderwerp GAD. Zie punt 14. 
 
- Mail van Nico Zeldenthuis: Nico van het computerservicepunt stopt per direct 
Het bestuur zal Nico en Bert uitnodigen voor een gesprek. 

➢ Kas  
 

- Mailtje van een potentiële vrijwilliger (Isak Laurens) 
Isak zal worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

➢ Kas 
 

- Overige potentiële nieuwe vrijwilligers 
Daphne wil graag een gesprek in mei. Zij woont nu nog in Huizen. 
Aan Ayla wordt een datumvoorstel gestuurd. 

➢  Kas 
 
- Kennismaken met de nieuwe wijkagenten? (mailtje van Ute) 
Er zijn twee nieuwe (vrouwelijke) wijkagenten aangewezen voor de Meent. In het wijkblad en op de 
website zullen zij zich voorstellen. 
 
- Meentmakers: 28/5/2022 feest op het plein incl. infostands!  
De gelegenheid voor wie een activiteit wil promoten. Nadere info volgt. 
 
- Mailtje van Meent Maak Je Mooi 
Het bestuur heeft er geen bezwaar tegen dat de restende opbrengst overgemaakt wordt aan de  
Oekraïne-actie. 
 
- Computer licenties 
Voorlopig afgedaan. 
 
- Omzetten van XS4all naar KPN 
Bij wijziging van het abonnement volgt een voorstel.  

➢ Kas 
 
11 Stavaza jaarverslag en jaarrekening 2021 
Beide documenten konden, ondanks de krappe bezetting van het bestuur, tijdig worden aangeleverd 
bij de gemeente. 
In het jaarverslag rapporteert het bestuur onder meer wat er afgelopen jaar in de wijk is gebeurd, 
welke ontwikkelingen in gang zijn gezet en wat er is bereikt met inzet van alle vrijwilligers. 
Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening, waarin financiële verantwoording wordt  afgelegd. 
E.e.a. is op de website terug te vinden in het menu ‘Over SHM’. 
 
12 Stavaza MFC 
Op 14 april staat een overleg gepland met de ambtenaren van de gemeente die zich met dit project 
bezighouden. 
 
13 Anbi-status 
Moet opnieuw worden aangevraagd. Wordt op de activiteitenlijst geplaatst. 

➢ Kas 
 
14 Besluit René 



René voelt zich (nog) te onzeker om nu al een besluit te nemen t.a.v. toetreding tot het bestuur. 
Afgesproken wordt dat hij voorlopig op projectbasis als coördinator/afgevaardigde van het bestuur  
inzetbaar zal zijn, waarbij hij per ‘klus’ een mandaat krijgt. Hij zal zijn bevindingen regelmatig 
terugkoppelen. 
Op 11 april zal hij de vergadering van de Commissie Wijkbeheer bijwonen.  
Kas maakt een account voor hem aan. 
 
15 Vakantie bestuursleden 
Deze worden doorgegeven. 
René: m.i.v. 7 april twee weken 
Rob: 23 mei t/m 30 mei en van 20 juni t/m 27 juni 
Kas: eind april enkele dagen en van 6 t/m 28 augustus 

 
16 Rondvraag 
Geen andere onderwerpen meer. 
 
Volgende vergadering: 13 april  2022  om 19.30 in de Kruisdam     


