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Verslag van de vergadering van woensdag 30 november 2022  
 

1. Opening en Welkom om 19.30:  
Aanwezig zijn Kas Horstman, René Rovers en Rob de Graeve 
 

2. Ingelast: van 19.30 – 20.15 vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een kandidaat voor 
een functie binnen de stichting 
 

3. Aanvullingen op de reguliere agenda: geen 
 

4. Ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René Rovers) 
-        Bewegwijzering in de Meent:  
Bijeenkomst is geweest, het ontbreken van een goed voetpad naar Bussum is ter sprake en 
gebracht en er is daaromtrent actie van de gemeente gevraagd.  (wijkregisseur is in kennis 
gesteld)    
                                                   
-        Bijeenkomst Mobiliteit: op 14 december in Kruisdam: 
verslag volgt nadien 
 
-        Verkeersveiligheid:  
geen nieuwe ontwikkelingen, verslag mbt de Distelmeent volgt. 
 

5. Het verslag van de bestuursvergadering van 16 november 2022 wordt goedgekeurd. 
 

6. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Stand van zaken fietscrossbaan: De stichting is nog steeds in gesprek met de gemeente 

over het vervolg, er komt een verslag van de gemeente over de voortgang aldaar. 
 

- Voorstel aan de adviescommissie omtrent de voorgenomen aanpassing van het 
Organogram en de invulling daarvan met personeel:  
De adviescommissie heeft een positief oordeel gegeven over het voorstel. 
Naar aanleiding hiervan besluit het bestuur met ingang van 1.12.2022 voornoemd 
organogram van toepassing op de structuur van de stichting. Het bestuur zal al het 
mogelijke doen om de plaatsen binnen het organogram zoveel als mogelijk is in te vullen 
met vrijwilligers. 

 
- de inventarisatie van bestuursters uit het verleden fungerend als denktank (voorstel van 

de adviescommissie); 
Er wordt een inventarisatie gemaakt en dat kan leiden tot het oprichten van een 
“denktank” omtrent  de vraag hoe het nu in de toekomst verder moet met de 
stichtingsbestuur. 
 

- Op 13 december 2022 vindt er een B&W vergadering plaats waarin een besluit wordt 
genomen over de gevraagde subsidies 2023 voor de sociaal verbinder/functioneel 
beheerder, de welzijnsontmoeting in eigen beheer en de subsidie voor de Kruisdam.  

 
- Van de kant van de gemeente wordt bekeken of er geld beschikbaar kan worden gesteld 

voor de gestegen energiekosten, (geld van het rijk gaat eerst gaat naar de gemeente) of 
er subsidie ter bestrijding van energie armoede kan worden verstrekt, (er vindt een 
inventarisatie plaats door de gemeente) en of er geld kan worden verstrekt aan de 
stichting uit het Coronafonds 2022. 
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7. Diversen: 

- Giften aan andere instanties en fondsen:  
Het bestuur besluit dat er met ingang van 1.12.2022 geen giften of anderszins meer 
worden gedaan uit de budgetten die bestemd zijn voor activiteiten van de stichting. 
 

- Geldelijke vergoeding aan vrijwilligers: 
Het bestuur besluit dat er geen vergoedingen worden verstrekt aan vrijwilligers op basis 
van de bestaande fiscale regeling. (maximaal 5,-- per uur).  
Statutair is dit ook niet mogelijk binnen de stichting. 
Mocht het zo zijn dat er activiteiten zijn die zich daarvoor lenen dat wordt er een 
afzonderlijk ZZP-contract opgemaakt (denk hierbij aan de vervanging van de coördinator 
van de welzijnsontmoeting bij ziekte en/of andere afwezigheid). 
 

- Inventarisatie openingstijden door de gemeente Hilversum; 
De gemeente inventariseert op dit moment bij diverse wijkcentra naar de behoefte om 
langer open te blijven voor wijkbewoners ihkv. energiearmoede en sociaal isolement. 
 

- AED-perikelen;  
In de vergadering van 29 november 2022 is een plan van aanpak gemaakt om de 
bestaande problemen met de leverancier het hoofd te bieden.   
   

- Kerstboom op het wieltjesplein; 
Het bestuur besluit vanwege de personele bezetting en de financiële positie op dit 
moment verder geen actie te ondernemen. Wellicht is er in 2023 wel een mogelijkheid. 
 

- (Extra) schoonmaak Kruisdam; 
Nu er na Corona weer volop gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten van de Kruisdam 
is de vraag gerezen of er vaker moet worden schoongemaakt met name waar het gaat 
om de toiletten. Aan de functioneel beheerder wordt gevraagd hierover een oordeel te 
geven. Het vragen van een bijdrage van gebruikers van de Kruisdam wordt onderzocht 
door de adviescommissie (het laatste moet voor 15.1.2023 zijn afgerond). 
 

8. Rondvraag: hiervan wordt geen gebruik gemaakt 
9. Volgende vergadering: woensdag 14 december 2022  om 19.30 in de Kruisdam    
10. Sluiting om 20.45 

 
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 
 


