
Verslag bestuursvergadering SHM, 31 maart 2021 
 
Aanwezig: Freerk Teunissen, Rob de Graeve, Johan Kremer, Kas Horstman (digitaal) 
 
 
1. Vaststellen agenda 
Enkele punten worden toegevoegd. 
 
2. Goedkeuren notulen 17 maart 2021  
Goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3. Uitvallen Ute 
Buurtcoördinator Ute Hoogeveen is voor langere tijd uitgevallen. Er wordt naar een 
plaatsvervanger gezocht. Intussen vervult Coen van Beers de functie als contactpersoon 
naar de gemeente. 
 
4. Meent Maak Je Mooi 
De voorjaarsversie van deze kledingruilactie gaat niet door. Een bericht staat op de website. 
  
5. Cursus vertrouwenspersoon van Versa 
Zal worden besproken in de projectgroep vrijwilligersbeleid, bestaande uit drie leden van de  
adviescommissie en twee bestuursleden. 
 
6. Sleutellijst van Bert v.d. Broek 
Er is geen aanleiding om de bestaande situatie te veranderen. 
 
7. Kindertheater, tijdelijke sleutel voor Sara 
 Er is een andere oplossing gevonden zodat Sara geen toegangssleutel nodig heeft. 
 
8. Wijkblad Je Meent Het 
Barbara en Anja hebben besloten om aan het einde van het lopende seizoen hun 
werkzaamheden voor het wijkblad te beëindigen. Er is inmiddels een opvolger gevonden die 
zowel de redactie als de vormgeving op zich wil nemen. Het contract met de huidige 
vormgever loopt t/m het juninummer en wordt daarna beëindigd. Er geldt geen 
opzegtermijn. 
Een afvaardiging van het SHM-bestuur zal met de nieuwe wijkbladmaker spreken over de 
wederzijdse verwachtingen t.a.v. de voortzetting van het wijkblad. Onderwerpen zoals 
vernieuwing, huisstijl, het aantal nummers per jaar, de overdracht, de vormgeving, de 
advertentietarieven e.d. zullen daarbij aan de orde komen.  
De samenstelling van een nieuw redactieteam wordt aan de nieuwe wijkbladmaker 
overgelaten. De inhoud van het onafhankelijke blad blijft de keuze en verantwoordelijkheid 
van de nieuwe hoofdredacteur. 
V.w.b. de kosten is het voorstel om de nieuwe wijkbladmaker tegen dezelfde condities te 
laten werken als Martin, te weten € 425, per maand (incl. btw) en verder geen bonus in te 
calculeren.  
 
9. Begroting van het wijkblad 



Het wijkblad levert dit jaar een tekort op van € 5000,-. Drukwerkdeal heeft laten weten de 
drukprijs in 2022 te verhogen, waarmee het tekort zal stijgen tot € 9250,-. Tegenover deze 
kosten staat geen subsidie. Omdat er al lange tijd geen inkomsten uit de baromzet zijn moet 
worden ingeteerd op de financiële reserves van de SHM. 
Voor het wijkblad is het daarom nodig of de kosten omlaag te brengen en/of de opbrengsten 
te verhogen. 
 
De kosten verlagen? Te denken valt aan: 
- minder pagina’s per wijkblad 
- het wijkblad minder frequent uitbrengen 
- andere kwaliteit papier/drukwerk 
- blad in eigen beheer maken (kopiëren op de kopieermachine) 
 
De opbrengsten verhogen? Te denken valt aan: 
- de advertentietarieven verhogen (die tarieven zijn nu lager dan de tarieven van 
vergelijkbare wijkbladen, volgens vormgever Martin) 
- meer advertenties plaatsen 
- advertenties ook op de website plaatsen  
! Kas en Rob bespreken dit met betrokkenen op korte termijn 

 
10. Uitvoeringsnotitie Buurten in de Wijk en de wijkagenda 
Betreft een notitie van de gemeente, waarin wordt voorgesteld dat deze in de toekomst 
minder bemoeienis krijgt met initiatieven vanuit de wijk. Penningmeester Rob stelt dat de 
wijk dan wel de financiële middelen moet krijgen en dat er duidelijkheid komt over wie 
zeggenschap heeft over het wijkbudget. 
Hij wil hierover binnenkort een gesprek met Coen van Beers. 
! Rob  

  
11. Cursus: Hoe werkt de gemeente? 
Punt staat on hold wegens afwezigheid van de buurtcoördinator. Wie op persoonlijke titel 
deze cursus wil volgen kan zich daarvoor inschrijven. 
 
12. Sociale kaart van heel Hilversum 
Betwijfeld wordt of de Meent het als een aanwinst moet beschouwen om de wijkgegevens 
toe te voegen, zeker in het licht van de verdergaande automatisering.  
!  Punt kan worden afgevoerd. 

 
13. Samenwerkingsovereenkomst KNHM + vorderingen werkgroep MFC 
Vanuit de gemeente heerst al langere tijd radiostilte rond dit punt.  In de bespreking die op 7 
april gepland staat met wethouder Kuipers en Coen van Beers (en misschien wethouder 
Scheepers) worden nadere mededelingen verwacht. 
Een persoon van de KNHM die bekend is met de interne werkwijze van gemeenten heeft 
aangeboden om het plan bij de gemeente Hilversum te promoten. De werkgroep is 
aangeraden om contact te zoeken met die persoon. 
 
14. Notulen van vergaderingen op de site plaatsen 
De goedgekeurde notulen worden voortaan op de website geplaatst. De aanspreekpunten 
krijgen de notulen op hun mailadres toegestuurd. Degenen die hebben gevraagd om het 



verslag digitaal te ontvangen, maar geen aanspreekpunt zijn, worden toegevoegd aan de lijst 
met aanspreekpunten en ontvangen voortaan dus ook een digitale versie. 
 
15. Wijkvergadering uitstellen naar juni/juli/augustus of doorschuiven naar volgend 

jaar 
De wijkvergadering (en de wijkagenda) wordt doorgeschoven naar 2022. 
 
16. Aanbod 2e duofiets 
In overleg met de buurtsportcoach wordt besloten om geen gebruik te maken van dit 
aanbod. Rob zal schriftelijk antwoorden. 
! Rob  

 
17. Welzijnsmodel Versa en SHM 
Na intensieve besprekingen tussen Versa en SHM is een samenwerkingsovereenkomst tot 
stand gekomen. Het tot dusver gehanteerde zorgmodel wordt een welzijnsmodel, een open, 
algemene welzijnsvoorziening. De perspublicatie is inmiddels uitgebracht. De tekst staat ook 
op de website. 
Het bestuur kan instemmen met het door Rob opgestelde contract en complimenteert hem 
met het behaalde succes. 
Versa is nog bezig met de invulling van de personele bezetting.  Als alles goed verloopt kan 
het plan op 1 juli van start. 
! Freerk en Rob tekenen het contract  

 
18. Politiek debat gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Het is een goed gebruik dat er, voorafgaande aan deze verkiezingen, een politiek debat 
wordt georganiseerd in het wijkcentrum. Mocht dit wegens nog geldende 
coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan kan dit debat online plaatsvinden. Eventuele 
toezeggingen van de politieke partijen moeten goed worden vastgelegd, zodat zij daar later 
(als eventuele collegepartij) aan gehouden kunnen worden. 
! Freerk benadert Joost N. om dit debat in de Meent te organiseren. 

 
19. Ontwikkeling digitaal overleg 
In het kader van het wijk- en buurtgericht werken heeft de gemeente Hilversum een 
interactieve website ontwikkeld die gaat draaien onder ‘Hilversummers.nl’ . Dit platform 
moet buurtinitiatieven onder de aandacht brengen en een laagdrempelige communicatie 
tussen bewoners, partners en gemeente stimuleren. 
Kas zal namens de SHM deelnemen aan de informatiesessie op 8 april. 
! Kas 

 
20. Jaarrekening 2020 op de website? 
De jaarrekening maakt deel uit van het jaarverslag dat op de website komt te staan. 
 
21. Werken in de cloud, werken met de google-agenda, mailadressen 
Afgesproken wordt dat Kas in een aparte bijeenkomst uitleg geeft aan de overige SHM-
bestuursleden. 
! Kas/SHM 

 
22. Posters  



De posters over komende/lopende evenementen op de Meent worden erg gewaardeerd. 
Over enkele aspecten zal nader contact worden opgenomen met Gerrit H.  
! Freerk 

 
23. W.v.t.t.k. 
De punten die tijdens de a.s. vergadering met de wijkwethouder aan de orde moeten komen 
worden genoteerd: 

- MFC, 
- uitvoeringsnotitie Buurten in de wijk 3.0, 
- update financiën: gevolgen van een eventueel tekort wegens corona, 
- wat doet de gemeente met de wijkagenda van de Meent? 

 
24. Rondvraag 
Geen bijzonderheden. 
 
Af te voeren van de actiepuntenlijst: 
- Verslagen van het bestuur doorsturen naar alleen de aanspreekpunten 
- Samenstelling van het jaarverslag 2020 
- Mailtje van Jos Out dd. 10.3.2021 over manco’s op de site 
- Vacatureteksten volgens het format Kas op de vrijwilligerssite zetten, incl. logo en foto en 
zonder emailadressen 
- Sociale kaart van Alfons Simon van de gemeente 
- Ontmoeting en Dagbesteding; dienstverlening naar Versa 
- Toesturen bestuur verslagen naar de aanspreekpunten en vermelden op de site 

 
 
Volgende vergaderingen: 
Donderdag 15 april om 19.00 uur, Kruisdam 
 
Donderdag 29 april om 19.00 uur, Kruisdam 
 
Vrijdag 14 mei om 12.30, Kruisdam  
 
 


