Verslag van de bestuursvergadering op donderdag 31 augustus 2022
1. Opening en Welkom:
Rob open de vergadering en heet iedereen welkom.
(Kas, Johan, René en Kees Daams samen met 2 andere heren van de AED-groep)
Barbara is om persoonlijke redenen afwezig, Rob notuleert.
2. Ingelast: Gesprek met Kees Daams e.a. van de beheergroep AED:
Kees geeft een toelichting omtrent de stand van zaken op dit moment. Zorgelijk is de
bemensing van de groep vrijwilligers en het volgens van een reanimatiecursus.
Ook wordt er gekeken naar de financiële perikelen rondom leverancier Fuego door Joost en
Fred. Vooralsnog functioneert de werkgroep naar behoren. Een stukje in het wijkblad of een
flyer in de vitrinekast is altijd een optie.
3. Verslag van het Gesprek met Johan Kremer over het MFC op 20.7.2022:
Dit verslag wordt akkoord bevonden en ter verdere afhandeling overgedragen aan Johan
Kremer om de werkgroep nader te informeren.
4. Verslag van het overleg op 17.8.2022 tussen het bestuur en de raadsleden en de
voorlichting/toelichting op 30.8.2022 van Hart voor Hilversum op de studie voor verdichting
in de Meent, de ontwikkelingen rondom het MFC en vervolg acties samen met de politiek
(met o.a. raadsleden van de VVD en Hart voor Hilversum):
Johan geeft een terugkoppeling aan het bestuur over het verloop van de voorlichtingsavond.
Hij zal een stukje schrijven voor het wijkblad oktober 2022 waarin e.e.a. nader wordt
toegelicht en uitgelegd.
5. Verslag van het overleg tussen bestuur en adviescommissie van 17.8.2022 wordt besproken
en goedgekeurd.
Deel van de uitvoering ligt nu bij het bestuur (Huishoudelijk reglement en bijlage 3
(Redactiestatuten wijkblad en website Hilversumse Meent.) en deels bij de adviescommissie.
(het organiseren van een wijkvergadering en het geven van advies omtrent een bijdrage door
de clubs in de kosten van nutsvoorzieningen)
6. Transformatie van de Kruisdam:
Het betreft een concept plan dat nader moet worden uitgewerkt. Het bestuur verklaart zich
akkoord mits er aan diverse punten aandacht wordt besteed zoals;
- financiële en juridische kanten,
- beheer mogelijkheden, zowel functioneel als technisch
- inzet van vrijwilligers,
- communicatie met en voorlichting aan de wijkbewoners
- coördinatie algemeen tav. de uitvoering van het plan.
Hiervoor dienen afzonderlijke werkgroepen te worden ingericht (Beheer, communicatie,
financiën en er dient een Implementatieplan met tijdpad te komen).
Op 13.9.2022 zal een vervolgcessie plaatsvinden met het bestuur en de opstellers van het
stuk om te komen tot een pakket van eisen.
7. Verslag van de bestuursvergadering van 20.7.2022: wordt goedgekeurd.
Aktiepunten uit dit verslag worden nog even nagelopen door Kas vwb. de site van de SHM
8. Aanvullingen op de reguliere agenda: geen
1

9.
-

Mededelingen algemeen: het bestuur gaat akkoord met het volgende:
Gevraagd Budget voor de sinterklaasviering 2022
Gevraagd Budget voor het Meent Cultureel Festival op 24.9.2022
Voorstel Verhuurtarieven verhogen per 1.1.2023
Voorstel aanpassing Huishoudelijk reglement en bijlage 1 (adv.cie) per 1.9.2022
Voorstel van G. Hulleman voor het zoeken naar alternatieven voor de Afdeling Geluk
Begroting 2023 zoals aangeleverd door de boekhouding van de stichting

10. (Barbara, vast agendapunt): Input voor het wijkblad van: oktober 2022:
In verband met de afwezigheid van Barbara wordt dit agendapunt aangehouden.
11. Stand van zaken n.a.v. de aanstelling van een functioneel beheerder 2022/2023, de
voorzetting en wellicht mogelijke uitbreiding van de Welzijnsontmoeting naar 3 dagen per
week en over de subsidie 2022 en 2023:
Rob doet verslag van het gesprek met Annemarie Laarmans van de gemeente en Anita Keita
van Versa Welzijn hieromtrent.
12. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, overlast in de Meent, de
omgevingsvisie/mobiliteitsvisie en de openbare verlichting; (René Rovers)
Er zijn geen ontwikkelingen te melden
13. Werkplan 2023: voor 15.9.2022 moet het worden opgeleverd en gelijktijdig met de begroting
2023 worden verstuurd aan de gemeente (Rob/Kas)
14. Voorlichtingsdag “Lang Leve Thuis” op 25.8.2022 en op 1.9.2022:
De eerste cessie is geweest en geeft aanleiding tot aanpassingen in het programma.
Vooralsnog een succes! Veel informatie van aanwezige standhouders. Vraag van het bestuur
blijft; op welke bij borging gaat plaatsvinden van het project Buurten in de Meent in de wijk.
Hierover vindt nader overlag plaats met Versa Welzijn en de projectleiding van “vroeg
signalering en Preventie”.
15. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
-

Check op het actueel zijn van het zijn van de vrijwilligersadministratie: informatie
uitgezet op 25.7.2022 en 25.8.2022 via het ophalen van gegevens bij betrokkenen zelf:
Op dit moment ontbreken van de 172 vrijwilligers nog de gegevens van 49 personen.
Op 25.9.2022 wordt een laatste poging gedaan de dan ontbrekende gegevens te
verzamelen en als dat niet lukt zullen de desbetreffende vrijwilligers worden verwijderd
uit de administratie. Hiervan krijgen zij uiteraard een bericht.

-

E-herkenning overheidsinstanties is inmiddels goedgekeurd:
informatie wordt via een nog te maken handleiding verstrekt aan diverse vrijwilligers van
de stichting. Kas vermeldt dit op de to-do lijst van het bestuur.

-

Stavaza ANBI-status: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Ute Hoogeveen en
Annemarie Laarmans van de gemeente hierover, resulterend in het intrekken van de
aanvraag omdat het formele aanpassing behoeft van statuten en ook nog andere
verplichtingen met zich mee gaat brengen.

-

Bar en Consumptieprijzen met een advies voor 1.9.2022; (project Horeca):
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-

De voorzet is ontvangen en het bestuur beslist dat conform het voorstel wordt
gehandeld met inachtneming van:
Het aanpassen van de prijzen per 1.9.2022
Aanpassen van de elektronische Kassa en andere betalingsmogelijkheden ( pinnen als het
kan!)
Instellen van een werkgroep “Beheer Bar” onder leiding van de bar coördinator
Opmaak van een registratiesysteem dat de inkoop/verkoop en het verbruik inzichtelijk
maakt
Vraag en aanbod ( beter) op elkaar afstemmen en waar mogelijk kwantitatieve
beperkingen aanbrengen in het aanbod.
(Laten) onderzoeken of het zinvol is naast drankjes ook andere versnaperingen aan te
bieden
Handelen naar hetgeen er in het huishoudelijk reglement hieromtrent staat vermeld
Voorlichting aan vrijwilligers en de bewoners van de wijk.
Periodieke terugkoppeling naar het bestuur.( aan de plaatsvervangend
portefeuillehouder Beheer Kruisdam)

-

Organogram SHM: het beleidsstuk met bijlagen is definitief goedgekeurd met de
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren. Ook het huishoudelijk reglement is
klaar en goedgekeurd; rest alleen nog de bijlage 3. (Kas)
Het bestuur gaat kijken naar een nieuw organogram en de personele invulling daarvan.

-

Fietscrossbaan: er is een gunstige uitslag omtrent het verzoek om ambtelijke
ondersteuning d.m.v. een vooronderzoek door de gemeente.
Hoe nu verder?
Er heeft overleg plaats gevonden met de gemeentelijke vertegenwoordiger op
31.8.2022. resultaat is dat de gemeente de mogelijkheden gaat inventariseren en hier
binnen 14 dagen op terug komt.

-

Beweegtoestellen in de Meent.
Offerte is binnen. Geld is beschikbaar. Er is een voorlichtingsbrief ontworpen voor direct
omwonenden. Kortom; er zit beweging in!

16. Ontvangen mailtjes t.a.v. diverse onderwerpen:
Deze worden besproken en afgedaan en waar nodig opgenomen op de agenda voor de
volgende vergadering.
17. Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

18. Volgende vergadering :woensdag 13 september 2022 om 19.30 in de Kruisdam
19. Sluiting: om 22.00 uur

Aan alle geïnteresseerde wijkbewoners;
Het staat iedereen vrij om nadere informatie te vragen aan het bestuur indien
de notulen (te) onduidelijk zijn.
Vragen kunnen worden gericht via mailadres; bestuur@hilversumsemeent.nl
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