
Vergadering 30 september 2021 om 19.30 in de Kruisdam 
Aanwezig: Johan Kremer, (plv. voorzitter), Kas Horstman 
Vakantie: Rob de Graeve 
 
Opening en Welkom 
De plv. voorzitter opent de vergadering. 

 
1. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
- Johan is gevraagd om Sinterklaas te ontvangen namens de SHM op 20 november. 
- QR-codes 
- Coming out-day 
- Gebruik van de vitrine en de billboards 
- Vergunningsaanvraag Sinterklaas 

 
2. Verslag van de bestuursvergadering van 15.9.2021  

Vastgesteld. 
 

3. Input wijkblad  oktober 2021 
Input wordt zo actueel mogelijk gehouden. 
 

4. Vertrek van Freerk; resterende punten 
Johan spreekt een dankwoord tijdens de BWB van 1 oktober. Kas zorgt voor een bloemetje. 
 
Vacature en format 
Naar volgende vergadering 

➢ Kas 
 
Wijze van communiceren 
Website, wijkblad 

➢ Kas 
 
T.z.t. aanpassingen organogram op site SHM.  

➢ Kas  
 

5. Coronamaatregelen per 25.9.2021 (handreiking rijk en berichtgeving LSA) 
Toegevoegd is: evenementen en culturele voorstellingen zijn altijd CTB-plichtig. 
Belangrijke stelregel in deze ingewikkelde regelgeving: het nuttigen van eten of drinken is alleen 
toegestaan in het horecagedeelte. 
Op de website staat de laatste update. 
 

6. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen  
Uitkomst overleg met de advies commissie over het voorstel van het bestuur over het Beleidsstuk 
Vrijwilligers met bijlagen. 
De Adviescommissie deed nog enkele voorstellen tot aanpassing. Zodra die verwerkt zijn worden de 
stappen gevolgd die nodig zijn om tot implementatie te komen.  
 
Organogram SHM 
Als het ‘jongste’ beleidsstuk wordt goedgekeurd kan het bestuur kijken naar een nieuw organogram. 

➢  Kas 
  

Nieuwe datum voor het gesprek met de wethouder:  
4 november om 15.00 uur in De Kruisdam. 



 
Computerinloop  
De bestaande apparatuur kan worden gebruikt, doch wordt niet meer vervangen. 
 
Wijkpanel  
Punt voor de volgende vergadering. 

➢ Rob/Kas/Hiddo/Mounia 
 
Beweegtoestellen  
Bespreking schuift eveneens op 

➢ Rob/Mounia 
 
Vitrinekasten  
Hangen nu in het winkelcentrum. 
De SHM is de beheerder. Sleutelhouder: 

➢ Johan   
 
Billboards 
Al de billboards niet nodig zijn voor de SHM kan de Meentwerf die gebruiken. 
Lot krijgt het advies om contact op te nemen met Gerrit. 

➢ Kas 
 
AED- geschil  
Tegelijk met de plaatsing van de AED-apparaten is ook een wifi-module gekocht die echter de 
beloftes (of aannames) niet waarmaakt. De leverancier is hierop aangesproken doch wil niet 
bewegen. 
De SHM zal contact opnemen met Hans Erik van de beheergroep AED. 

➢ Johan   
 

Het stuk omtrent ‘vrijwilligers’ aangepast plaatsen in het wijkblad  
➢ Afspraak  

 
7. De 100 van Hilversum 

Niet meer relevant. 
 

8. Pilot Oplaadpalen op het parkeerterrein 
Is onder de aandacht gebracht van de gemeente.  
 

9. E-herkenning voor SHM 
Alles wat vergunningsplichtig is en vanuit de Stichting wordt georganiseerd moet voortaan via E-
herkenning lopen bij de gemeente Hilversum: een soort Digid voor organisaties. Er kan een 
abonnement worden afgesloten bij diverse partijen. Kas heeft dit uitgezocht. Kosten: ongeveer € 40,- 
per jaar. 

➢ Kas 
 

10. Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022  en eventuele aanpassing advertentietarieven. 
Een plan zal worden uitgewerkt en aan het bestuur gepresenteerd. Een advertentiestrategie maakt 
daar deel van uit. 

➢ Kas, Joris 
 

11. MFC 



De werkgroep MFC heeft zich gebogen over het eerste deel van de enquête. Het tweede deel wordt 
nog besproken, waarna beide worden voorgelegd aan het bestuur. Als de gemeente groen licht geeft 
kan het eerste deel in de wijk worden uitgezet. 

 
12. Coming out-day 

Evenals vorig jaar zal op die dag de regenboogvlag wapperen aan de gevel van de Kruisdam. 
 

13. Rondvraag 
Geen restende onderwerpen. 
 
De vergadering wordt gesloten. 
 

Volgende vergadering : 20 oktober in de Kruisdam start 19:30 uur 

 
 


