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Voorwoord
In 2018 is er weer veel gepresteerd. Met inzet van al die trouwe en energieke vrijwilligers zijn ook dit
jaar vele activiteiten en evenementen georganiseerd, zijn initiatieven genomen of ondersteund om
de leefbaarheid van de wijk nog beter te maken, is hard gewerkt om de samenwerking en de
dienstverlening op het welzijnsterrein te versterken en is het gelukt weer meer wijkbewoners met
gezondheids- en beweegadviezen te bereiken. Waar we met elkaar ook vooral trots op mogen zijn is
dat we er in geslaagd zijn een aantal vernieuwingen met succes door te voeren. De Dagbesteding is
van start gegaan, onze communicatie-uitingen hebben een facelift ondergaan met het nieuwe logo
en de vernieuwing van het wijkblad en de website. Dat we daarnaast ook uitvoering hebben moeten
geven aan een omvangrijke administratieve uitwerking van de privacywetgeving zien we niet zo zeer
als een succes maar als een (voor vrijwilligersorganisaties veel te) zware verplichting.
Eerlijkheidshalve viel het voor ons als bestuur niet altijd mee alles in goede banen te leiden. Het
bestuur kent al lange tijd 2 vacatures en halverwege het jaar kwam er nog een vacature bij.
Bovendien eindigt in 2019 de zittingstermijn van de 3 resterende bestuursleden. Reden om de
noodklok te luiden en nog intensiever dan voorheen op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Tot
onze vreugde heeft dat er toe geleid dat eind december 3 nieuwe bestuursleden konden worden
benoemd. Voorts zijn we positief gestemd over het vinden van meer nieuwe bestuursleden,
waardoor de bestuurlijke continuïteit ook volgende jaren naar verwachting is verzekerd.
De wijkorganisatie vervult een belangrijke rol in de zorg voor de leefomgeving en het bevorderen van
de sociale samenhang in de wijk. Terugkijkend op wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd, is
het goed om te beseffen dat die rol alleen maar mogelijk is dankzij de vele onvermoeibare
vrijwilligers die zich belangeloos voor onze mooie wijk inzetten en dat ook volgend jaar weer zullen
doen.
Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent 1
maart 2019
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In het vervolg van dit jaarverslag aangeduid als ‘de SHM’
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Belangrijke thema’s in de wijk
1. Wijkagenda
Sinds 2017 werken we in de Hilversumse Meent met een wijkagenda. De wijkagenda geeft de
prioriteiten aan waarvoor de wijkbewoners zich de komende periode gezamenlijk met de gemeente
en andere relevante partners willen inzetten. De in 2018 vastgestelde wijkagenda staat in het teken
van de continuïteit van de in 2017 gekozen projecten. Het zijn belangrijke zaken die van grote invloed
zijn op het woon- en leefklimaat in de wijk en inzet en investeringen vragen over een langere
periode. Vele zaken die spelen in de wijk worden hierin niet genoemd. Niet omdat ze geen betekenis
voor de bewoners zouden hebben, maar omdat deze reeds in uitvoering zijn, opgepakt gaan worden
of binnen bestaande regelingen opgelost kunnen worden. Verderop in dit jaarverslag leest u er alles
over.
In 2018 zijn de volgende thema’s in de wijkagenda opgenomen:
1. Ontwikkeling Centrumgebied
In het centrumgebied spelen diverse vraagstukken.
- inrichting van de openbare ruimte: om tot een betere inrichting te komen van de openbare ruimte
rondom de scholen, de crèche en het jongerencentrum heeft een bewonersgroep het project ‘het
Groene Hart’ opgezet. In samenwerking met de gemeente zijn door de bewoners plannen
ontwikkeld die na besluitvorming in begin 2019 in de loop van het jaar tot uitvoering zullen worden
gebracht. Een goed voorbeeld van een gelaagd samenwerkingsproces met een mooi resultaat voor
de wijk;
- Gebied rond winkelcentrum: de herinrichting van het parkeerterrein bij het winkelcentrum is een al
langer lopend onderwerp. Daarbij komt dat ook het winkelcentrum in ontwikkeling is.
Ondernemers hebben vernieuwings- en uitbreidingsplannen. De voortgang is echter mede
afhankelijk van het volgende punt.
- Nieuwbouw: één van de prioriteiten van de wijkagenda betreft het uitwerken van maatregelen op
het gebied van wonen en zorg. Als eerste stap zijn gemeente en woningcorporatie Gooi en
Omstreken in het najaar van 2017 begonnen aan een verkenning van de mogelijkheden het oude
plan ‘Meentzicht2’ nieuw leven in te blazen. Dat plan zal van invloed zijn op het beschikbare gebied
rond het winkelcentrum. Dit proces is echter begin 2018 stilgevallen. Na veelvuldig aandringen door
de SHM heeft wijkwethouder Jaeger in november laten weten dat de verkennende gesprekken
hierover weer zullen worden hervat.
2. Wonen en zorg
Door de vergrijzing (ruim 33% ouder dan 65) van de wijk is ‘langer zelfstandig thuis wonen’ met de
daaraan verbonden specifieke vraagstukken rond voorzieningen, mobiliteit en beschikbaar
woningaanbod een belangrijk vraagstuk in onze wijk. Wij stelden voor een samenhangend pakket
maatregelen uit te werken m.b.t. aangepast woningaanbod, doorstroming, verbeteren bestaande
voorraad.
Onze aandacht was aanvankelijk vooral gericht op het plan Meentzicht2 maar in de loop van het jaar
konden ook andere stappen worden gezet. Zo is er in het kader van de oprichting van de
Dagbesteding en -opvang (zie ook par. 6) een subsidie aangevraagd en verkregen voor een
toekomstverkenning van de ouderenzorg in de wijk. Met de resultaten van dit in 2019 uit te voeren
onderzoek kunnen maatregelen in het kader van het thema Wonen en Zorg beter onderbouwd gaan
worden. Voorts hebben de wooncorporaties senioren-wooncoaches ingezet, als eerste in de
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Hilversumse Meent, die huurders in het kader van het langer zelfstandig wonen bewust maken en
informeren over woonmogelijkheden en -alternatieven.
3. Aardgasvrije wijk
De Hilversumse Meent is de eerste wijk waar verkend
wordt hoe stapsgewijs van het aardgas af te gaan en
andere energiebronnen te benutten. Er is een
werkgroep gevormd bestaande uit de gemeente,
netwerkbeheerder Liander, Woningcorporaties Gooi e.o. en Alliantie, Meentkracht en de SHM met
ondersteuning van een extern bureau. Voorts is een klankbordgroep van wijkbewoners
geïnstalleerd. Voor de zomer heeft Meentkracht zich uit de werkgroep teruggetrokken uit onvrede
over de gang van zaken over de behandeling van hun initiatief om gebruik te maken van de
rijksregeling voor proeftuinwijken. Tevens bestond onvrede over de communicatie en de aansturing
van de pilot. Ook de vertegenwoordiger van de SHM heeft hierbij kritische kanttekeningen geplaatst.
Na gesprekken hierover met de wethouder duurzaamheid waren de bezwaren bij Meentkracht niet
weggenomen en heeft men zich opgeheven. De SHM heeft hierin een andere afweging gemaakt en
blijft in haar rol, gericht op de participatie en informatie van de wijkbewoners, betrokken bij deze
pilot. Gelet op de grote verdienste van Meentkracht bij het initiëren van allerlei duurzaamheidsacties
in de wijk, is het spijtig dat Meentkracht tot deze conclusie heeft moeten komen. Een van de
‘Meentkrachters’ heeft zich daarna overigens bereid verklaard om de SHM-vertegenwoordiging in de
werkgroep te versterken.
In de 2e helft van het jaar is voortvarend gewerkt aan de totstandkoming van de wijkaanpak en in
november en december zijn drukbezochte bijeenkomsten hierover georganiseerd. Deze aanpak
fungeert de komende jaren als een routekaart, waarbij er ruimte blijft om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen. De vertegenwoordigers van de SHM zullen daarbij de vingers nauwgezet aan de pols
houden.
4. Jeugd (kinderen/tieners/jongeren)
- Jeugdwerk
Al enkele jaren staat het onderwerp Jeugd door subsidieperikelen hoog op de agenda. Wij hechten
grote waarde aan het jeugdwerk in de wijk, zeker ook vanuit preventief oogpunt, mede gelet op
problemen die zich met jongeren in de wijk soms manifesteren. Het kinder- en tienerwerk floreert al
jaren. Hoewel ook het jongerenwerk zich positief heeft ontwikkeld, is er volgens signalen van de
jeugdwerkers, de buurtcoördinator en de wijkagent behoefte aan een intensievere aanpak en meer
ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren van 15-21 jaar binnen en buiten jongerencentrum ’t Web.
Binnen de bebouwde ruimte van de wijk zijn echter weinig mogelijkheden voor
ontmoetingsmogelijkheden die niet botsen met de belangen van omwonenden. Om die reden is in
het plan voor het Groene Hart afgezien van een hangplek voor jongeren. De gemeente heeft
toegezegd hiervoor een projectleider beschikbaar te stellen maar door personele omstandigheden
kon het onderzoek naar een zoeklocatie in 2018 niet worden gestart. We blijven aandringen op een
spoedig vervolg.
- Speelplaatsen
De nieuwe speelplek ter hoogte van de Vlinder- en Libellemeent is een dermate groot succes dat de
gemeente in overleg met belanghebbenden maatregelen neemt om de overlast binnen de perken te
houden (de aanzuigende werking blijkt groot). Na globaal onderzoek is gebleken dat de speelwaarde
op speelplekken in algemene zin schraal is voor ‘8+ kinderen’. In de wijkagenda is voorgesteld om
met dit gegeven aan de slag te gaan (buurt en gemeente) als blijkt dat er voldoende Meentbewoners
zijn die zich hiervoor in willen zetten. Er zijn echter geen signalen uit de wijk ontvangen en hierop is
vooralsnog geen actie ondernomen.
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5. Openbaar vervoer
Over de concessie voor het openbaar vervoer in het Gooi wordt in 2019
door de provincie besloten. Om daarop voorbereid te zijn is in overleg met
de gemeente de mobiliteitsbehoefte van de wijkbewoners d.m.v. een
enquête onderzocht. Eind van 2018 werd duidelijk dat het risico bestaat dat
de buslijn niet meer door de wijk maar slechts langs de wijk zal gaan rijden.
Het bestuur van de SHM heeft in november de bezwaren daartegen bij de
wethouder verkeer kenbaar gemaakt en onze eisen ook schriftelijk
medegedeeld. Inmiddels is een actiecomité gevormd dat druk gaat
uitoefenen op de politiek en het proces bij de provincie nauwlettend zal volgen.
2. Wijkgericht werken
In ons jaarverslag 2017 hebben we
uitgebreid stilgestaan bij het
onderwerp wijkgericht werken. We
spraken daarin verwachtingsvol en
tegelijkertijd kritisch over de nieuwe
manier van werken. Een jaar verder
moeten we constateren dat de
verwachtingen mogelijk te hoog
gestemd zijn geweest. We noemen
enkele aspecten:
a. de buurtcyclus: de buurtcyclus kent
een aantal instrumenten, w.o. de wijkmonitor, wijkanalyse en de wijkagenda. Wij maken veel werk
van het vaststellen van de wijkagenda. Ter voorbereiding wordt met vele partijen gesproken en op de
wijkvergadering wordt de wijkagenda vastgesteld door de wijkbewoners. Hoe teleurstellend is het
dan te constateren dat tijdens het politiek café dat wij in maart hebben georganiseerd in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen geen van de politieke partijen op de hoogte blijkt van onze
wijkagenda en de onderwerpen die spelen in onze wijk. In september ontvangen wij een brief van
toenmalige wethouder Wijken en Buurten waarin zij aangeeft verrast te zijn dat wij voor de zomer
een nieuwe wijkagenda hebben vastgesteld en de gemeente daarmee in de planning geen rekening
heeft gehouden, terwijl de voorbereiding in nauw overleg heeft plaatsgevonden. Eind december
ontvangen wij langverwachte inhoudelijke reactie.
De invoering van de wijkagenda was enerzijds bedoeld om de prioriteiten in de wijk scherp te krijgen
en anderzijds om op basis van die prioriteiten bij te dragen aan een evenwichtige toedeling van
capaciteit en financiële middelen aan de wijken. Tevens zou hiermee de integrale werkwijze van de
ambtelijke organisatie kunnen worden versterkt. Onze ervaring is dat het systeem op die manier niet
tot werking is gekomen, te meer als wij zien dat in andere wijken op een heel andere manier en in
een ander tempo wordt gewerkt. Wij achten de wijkagenda niettemin een nuttig instrument om de
prioriteiten in de wijk te bepalen, maar zien tegelijkertijd dat die -als onderdeel van een brede
gemeentelijke systematiek- niet bijdraagt aan een betere integrale afweging door het
gemeentebestuur en het integraler werken van de gemeentelijke organisatie. Wellicht is die ambitie
ook te hoog en is het beter gelet op de verscheidenheid van de verschillende Hilversumse wijken aan
te sluiten bij de specifieke situatie en organisatorische realiteit van de betreffende wijk.
In onze situatie betekent het dat wij onze gekozen werkwijze met de wijkagenda voortzetten en nog
meer projectmatig met de gemeente in overleg zullen gaan over de daarin opgenomen thema’s.
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b. communicatie
In het algemeen hebben wij goede relaties met de gemeente en haar onderdelen. Vanuit het college
ervaren wij veel belangstelling voor de wijk en waardering voor ons als wijkorganisatie. De
burgemeester en de wethouders zijn regelmatig aanwezig op evenementen en met wijkwethouder
Jaeger is er periodiek overleg. Ook met de ambtelijke organisatie bestaan goede verhoudingen. Het
initiatief van de leiding van openbare ruimte om als managementteam het gesprek aan te gaan met
ons bestuur en de commissie wijkbeheer over alles wat speelt op dit terrein in de Meent is zeer
gewaardeerd. Ook bij verschillende projecten hebben we productief samengewerkt en
ondersteuning ontvangen in de vorm van financiële bijdragen of ambtelijke capaciteit (o.a. Groene
Hart, Dagbesteding, Buurtsportcoach).
Een bijzonder moment in 2018 was het afscheid van onze buurtcoödinator Coen van Beers, die zich
ruim 11 jaar met volle overgave voor de wijk heeft ingezet en aan wie wij veel dank zijn verschuldigd.
Wij vertrouwen erop dat we de goede samenwerking met zijn opvolgster Ute Hoogeveen zullen
voortzetten. In het afgelopen jaar hebben echter veel meer personele wisselingen zowel bestuurlijk
(o.a. verkiezingen) als ambtelijk plaatsgevonden die de communicatie bepaald niet gemakkelijk
hebben gemaakt. De langdurige vertraging bij het project Centrumgebied is hier mede het gevolg
van. Daarnaast blijft zich een hardnekkig communicatieprobleem voordoen t.a.v. de voorzieningen
waarvoor wij afhankelijk zijn van de subsidiëring van Versa. Ook in 2017 was dit al het geval. Dit
betreft jeugd- en jongerenwerk, buurtwerk en maatschappelijk werk. Wij kregen ondanks
herhaaldelijk vragen geen informatie en tijdig inzicht in de voor onze wijk beschikbare inzet en
formatie. Dit maakte het werken in dit voor ons zo belangrijke domein erg moeizaam. We hebben
hierover inmiddels met wethouder Walters, verantwoordelijk voor welzijn en zorg, en wijkwethouder
Jaeger gesproken en gaan ervan uit dat dit zal verbeteren.
Een punt van aandacht blijft de verbinding met of liever de afstand tot de gemeenteraad. Hierboven
(punt 2.a) spraken we al onze verbazing uit dat de inhoud van de wijkagenda niet bekend was bij de
politieke partijen. Los van incidentele contacten heeft alleen GroenLinks, ere wie ere toekomt, in
januari 2018 een buurtbijeenkomst belegd om over de vraagstukken van de wijk te spreken. Ons
voornemen om de fracties uit de nieuwe gemeenteraad in het kader van de versterking van de
relatie na de zomer uit te nodigen om over de dan nieuw vastgestelde wijkagenda te spreken, heeft
geen vervolg gekregen omdat we eerst de reactie van het college wilden afwachten. Die verscheen
echter pas eind december. Het is aan het nieuwe bestuur van de SHM om dit voornemen alsnog op
te pakken.
c. digitale informatie
Een van de pijlers van het wijkgerichte werken was ook het versterken van de digitale wijkgerichte
informatie. In 2018 heeft de gemeente de raadsinformatie gedigitaliseerd via open data. Door
gebruik te maken van de webapp ‘Waaroverheid’ en deze te koppelen aan onze nieuwe website
hebben de wijkbewoners nu een goed inzicht in de gemeentelijke besluiten die betrekking hebben
op de Hilversumse Meent.
3. Relevante ontwikkelingen in de wijk
Naast al die zaken waarmee de SHM zich bezighoudt en die in dit jaarverslag worden beschreven, zijn
er veel meer voor de wijk relevante ontwikkelingen geweest. Hieronder geven we daarvan een
overzicht zonder de pretentie daarin volledig te zijn.
Bewonersinitiatieven:
- Na een intensief traject is het door bewoners van de Vlindermeent en de gemeente gezamenlijk
opgestelde plan voor het openbaar groen in de straat in uitvoering genomen. Behalve het groen
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zijn er ook parkeerplaatsen en drempels aangepast en heeft de ingang een andere vorm gekregen.
Een aantal bewoners heeft (alleen of met elkaar) een stukje groen geadopteerd. Zij hebben zelf
beplanting uitgekozen die beschikbaar werd gesteld door de gemeente. Deze beplanting werd door
de bewoners zelf aangeplant en onderhouden.
- Aan de Wandelmeent zijn de plannen die de Centraal Wonen-groep samen met de gemeente heeft
gemaakt om het gebied veiliger en groener te maken uitgevoerd. In het midden van de
wandelstraat is een natuurlijke fietssluis aangebracht waardoor het weer een fraai verblijfsgebied
is.
- Ook dit jaar trok de ‘bermbende’ bestaande uit een aantal volhardende wijkbewoners gehuld in
hesjes op elke eerste woensdag van de maand door de wijk om de rommel van anderen op te
ruimen. Hulde voor deze “bende”.
- In december is in de Krekelmeent/Vlindermeent de eerste buurt-AED geïnstalleerd mede dankzij
donaties van de buurtbewoners. De AED is aangemeld bij de hulpdiensten en kan door
geregistreerde burgerhulpverleners gebruikt worden.
Sport: Op 18 mei vond voor de 10e keer het voor de Meent grootse sportspektakel de
grasbaandraverijen plaats op het land van melkveebedrijf Jansen aan de Melkmeent 9. Enkele
duizenden bezoekers bezochten dit evenement. De koersen vinden plaats onder
verantwoordelijkheid van de organisatie voor de Nederlandse Draf- en Rensport.
Kinderboerderij: met een groots feest is 1 september gevierd dat de kinderboerderij 5 jaar bestaat.
De kinderboerderij voorziet duidelijk in een behoefte en wordt ook steeds meer voor bijeenkomsten
en (kinder-)feestjes gebruikt. Door een uitbouw is de beschikbare zaalruimte inmiddels vergroot.
Culturele broedplaats: de Meentwerf is volop aan de slag geweest met de verbouwing en
omvorming van de voormalige brandweerkazerne tot culturele broedplaats. Vanaf april is het
centrum stapsgewijs gaan draaien. De ateliers voor professionele kunstenaars zijn verhuurd en een
gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving is al
regelmatig in gebruik. De officiële opening door de burgemeester vindt 2 maart 2019 plaats.
Kunst in/van de wijk: de tentoonstelling Meentwerk vond ook dit jaar weer plaats. Op 3 en 4
november exposeerden 16 kunstzinnige talenten uit de Meent hun originele werken in de Kruisdam.
Vanwege het 5-jarig jubileum van Meentwerk was het thema deze keer het getal 5. Honderden
Meentbewoners bezochten de tentoonstelling. De volgende tentoonstelling is pas over 2 jaar zodat
er voldoende tijd is voor het creëren van nieuw werk.
N236: de inspanningen van een initiatiefgroep uit de Meent voor het verkeersveiliger maken van de
N236 hebben er mede toe geleid dat in het eerste deel van de N236 voor een ieder zichtbare
verbeteringen zijn aangebracht. De pleidooien voor de aanpassing van het tweede deel met een
rotonde ter hoogte van de ingang van de Gamma/Hocras hebben geen resultaat gehad. De provincie
heeft gekozen voor de variant met de minste financiële consequenties waardoor de gewenste
verbeteringen niet haalbaar zullen zijn.
Huisvesting zorgaanbieders: na de verbouwing van de praktijk van huisarts Schuur in 2017 zijn medio
2018 de praktijk van huisarts Van Dok en de apotheek ingrijpend vernieuwd. Tevens is FysioHolland
na jaren ‘ondergronds’ te hebben moeten werken in de tot een fraaie praktijkruimte omgebouwde
gymzaal van de wijk getrokken. De medisch pedicure heeft haar nieuwe werkplek gevonden in de
door de politie verlaten wijkpost aan de Zeggemeent.
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Verkiezingen
Op 21 maart waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. Op 6 maart daaraan voorafgaand vond
een door de SHM georganiseerd Politiek Café plaats. Voor een volle zaal debatteerden de
vertegenwoordigers van 10 politieke partijen over voor Hilversum en de wijk relevante thema’s. Ter
voorbereiding van dit debat waren de partijen om hun mening gevraagd over de thema’s en was hun
reactie in het wijkblad gepubliceerd.
Uitslag ( in %) van de verkiezingen van de gemeenteraad voor het kiesdistrict de Meent, vergeleken

met de gemeenteraad in 2014 en de tweede kamer 2017
Partij

GR 2018

GR 2014

D66
Hart v Hilversum
VVD
SP
PvdA
CDA
Groen Links
Christen Unie
Hilversum1
Leefbaar Hilversum
PVV
50 plus
Partij voor de dieren
Forum v Democratie
Denk
SGP

23,5
20,7
11,6
8,1
7,7
8,7
10,1
3,5
1,7
3,7

29,2
13,6
10,6
14,1
10,5
7,9
4,5
3,6
2,0
3,1

Opkomst Meent
Opkomst Hilversum

62,3
55,8

60,4
53,3

Tweede Kamer
2017
14,6
-22,5
10,4
7,3
9,9
9,2
1,7
--11,5
5,1
3,2
2,4
0,9
0,4

Denktank over fusies gemeenten
De door de provincie Noord Holland in 2016 geïnitieerde bestuurskrachtonderzoeken resulteerden in
verdergaande plannen om te komen tot fusies van gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek.
Gooistad werd een stip op de horizon. Door een op initiatief van wijkbewoner Fred van Leeuwen
opgerichte denktank werd daarbij de afgelopen jaren breed en regionaal aandacht gevraagd voor het
in de discussie ontbreken van voldoende aandacht voor het organiseren van betrokkenheid van de
burger bij verdere schaalvergroting. Dit thema kwam ook uitdrukkelijk aan de orde in het Politiek café
van 6 maart. Eind november trok de provincie echter de stekker uit het fusieproces, waarna ook de
denktank zich ophief.

Bevolkingsontwikkeling wijk
Volgens CBS-cijfers van 1 januari 2018 heeft de Meent 4085 inwoners (zie Bijlagen). Hiervan zijn er
1380 ouder dan 65 jaar (33,8 %). T.o.v. 2017 een stijging met 1 %. De verzilvering van de wijk
vertoont een forse afwijking van het Hilversums gemiddelde (19%).
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Aandachtsgebieden
4. Woon- en leefomgeving
De commissie wijkbeheer is 9 maal bijeen geweest. In 2017 hebben zich geen mutaties voorgedaan in
de samenstelling van de commissie.
Onderwerpen
Een overzicht van de belangrijkste zaken (in alfabetische volgorde). Daarnaast is de commissie ook
betrokken bij projecten van de wijkagenda zoals Centrumgebied, aardgasvrije wijk, Openbaar vervoer
(zie par. 1).
Banners
De wens om een mogelijkheid voor het ophangen van spandoeken te realiseren bij de parkeerplaats
van het winkelcentrum is uiteindelijk door verschil van inzicht met de gemeente over
verantwoordelijkheden en kosten niet gerealiseerd.
Drainage
Dit is al een langer lopend onderwerp dat nog steeds niet helemaal op orde is. Door de droge zomer
gaf dit in 2018 echter minder problemen. Dit punt is ook betrokken in de wijkschouw (zie hierna).
GAD-afvalcafé
N.a.v. een verzoek van de GAD te adviseren over een locatie voor het periodiek plaatsen van een
mobiel inzamelpunt voor klein chemisch afval zijn enkele plekken aangegeven in het centrum die niet
ten koste van de parkeercapaciteit gaan. Tot op heden is onduidelijk of en wanneer het mobiele
inzamelpunt naar de Meent komt.
Mobiliteit ouderen
In overleg met de buurtsportcoach is een plan uitgevoerd voor de plaatsing van extra bankjes en een
aantal poefs als rustpunten op de belangrijkste routes naar het centrum vanuit de zuidkant van de
wijk. De poefs zijn voorzien van hardhouten zittingen. Na evaluatie wordt bezien of ook de noordkant
van dergelijke rustplekken zal worden voorzien. In september is in de Gooi en Eembode een artikel in
verschenen over dit onderwerp.
Andere aandachtspunten betreffen de rollatorvriendelijkheid van de routes en oversteekplaatsen in
de wijk. Deze punten worden meegenomen in de wijkschouw.
Pollinators/inzaaiproef
Gezien de problemen met de
kwijnende bijenstand is de commissie
betrokken bij initiatieven van de
Pollinators, een bevlogen comité dat
zich inzet voor een gezonde
leefomgeving van bestuivende
diersoorten. Die contacten hebben
uiteindelijk geleid tot het inzaaien van
een proefstrook met wilde bloemen
op het voormalige diereneiland.
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Situering bushaltes
In het kader van de provinciale subsidie om haltes aan te passen en rolstoelvriendelijker te maken is
overleg met de gemeente geweest over die aanpassingen en het al dan niet halteren van de bussen
op de weg i.p.v. op insteekhavens. Geadviseerd is de insteekhavens te behouden.
Verkeer (veiligheid, parkeren)
De commissie is regelmatig betrokken bij kwesties betreffende verkeersveiligheid die worden
aangekaart door bewoners. Dit jaar betrof dit o.a. bij de Vlindermeent, Waterjuffermeent,
Vuurvlindermeent en de Meentweg.
Vervoersenquête
Eind 2017 is in samenwerking met de gemeente een vervoersenquête gehouden om inzicht te krijgen
in de mobiliteitsbehoefte van de wijk. Omdat de verwerking problemen opleverde, hebben leden van
de commissie op het raadhuis geholpen deze klus te klaren. De resultaten zijn in maart besproken
met de toenmalige wethouder verkeer Voorink en na de verkiezingen met zijn opvolger wethouder
Wolthers. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de wijkvergadering in juni en benut ter
onderbouwing van onze inbreng bij de concessie voor het openbaar vervoer in 2021 (zie ook het
project Openbaar vervoer op de wijkagenda in par. 1).
Wijkblad en communicatie met bewoners
In principe verzorgt de commissie in elk wijkblad een stukje over de onderwerpen waar zij mee bezig
is. Bij vragen aan de commissie worden bewoners geholpen door ondersteuning of verwijzing.
Wijkschouw
De wijkschouw van alles wat met ‘groen en grijs’ te maken heeft, wordt jaarlijks samen met de
gemeente uitgevoerd, dit jaar eind mei. De door de commissie geïnventariseerde en door bewoners
aangedragen zaken worden nagelopen en beoordeeld of actie wenselijk en mogelijk is. De
tevredenheid over de staat van onderhoud blijkt afgenomen vergeleken met de wijkschouw 2017.
Het aantal algemene klachten is gestegen van 7 naar 23. De meest voorkomende klachten betreffen:
- groen onderhoud (groengordel en straatniveau);
- parkeer problemen ( in eigen straat);
- situatie parkeerterrein winkelcentrum (parkeerruimte, onveiligheid fietsers en voetgangers,
onoverzichtelijk).
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5. Activiteiten en Evenementen
Het versterken van de gemeenschappelijkheid en het functioneren als een betrokken wijk is een
belangrijk doel van de SHM. Een essentiële bijdrage daaraan wordt geleverd door het brede scala
aan activiteiten, evenementen en clubs voor ontmoeting en ontplooiing.
Commissie Activiteiten en Evenementen is 8 maal bijeen geweest en met 1 lid uitgebreid.
De commissie stelt jaarlijks een evenementenkalender op. Zij faciliteert waar dat nodig is. Aan elke
activiteit of elk evenement is een werkgroep met een ‘trekker’ als aanspreekpunt verbonden, die
verantwoordelijk is voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering. Met deze ‘trekkers’ stemt de
commissie regelmatig af.
I Eenmalige activiteiten en evenementen
Datum
Activiteit
Bezoekers
(schatting)
7 jan
Nieuwjaarsreceptie 200
2 apr
Paaseieren zoeken
180

6 mrt
15 apr
27 apr
1 juli

Politiek café
Meent maak je
mooi
Koningsborrel
fietsenrally met
barbecue

80
75
80
91, w.v.
- 39 beide
activiteiten
- 31 alleen
fietstocht
-21 alleen
barbecue
180

Toelichting

kinderen inclusief ouders met grootouders
eieren op het voetbalveld gezocht, waarop na
afloop in het wijkcentrum de gevonden
stenen eieren konden worden omgeruild
voor chocolade eieren. Hierbij kon van een
lichte lunch gebruik worden gemaakt. Vele
ouders met kinderen hebben hier gebruik van
gemaakt.
10 politieke partijen gaven acte de préséance
1.000 stuks kleding ingebracht

Vanwege de harde wind had een aantal
ouderen zich afgemeld. Weer prima werk
verricht door de rally uitzetters. Leden van de
commissie hebben de rally voortreffelijk
uitgezet en verzorgden ook nog eens een
prima barbecue met heerlijke salades.

juli

Tourcafé

20 aug

Roeien voor
vrijwilligers

17

21 sept

Afscheid buurtcoördinator Coen
van Beers
Pleinburenfestival
Meent maak je
mooi
Vrijwilligersavond
Pietenmiddag
Intocht Sinterklaas

60

6 etappes van de Tour de France met 30
bezoekers per café
1,5 uur roeien op de Loosdrechtse plassen
met gratis door Ottenhome beschikbaar
gestelde boten
na 11 jaar trouwe dienst in de wijk

200
70

zie hieronder
1300 items ingebracht

125
400
600

swingende avond in Amerikaanse stijl
zie hieronder

22 sept
7 okt
26 okt
24 nov
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Toelichting evenementen
Pleinburenfestival: dit evenement werd voor de 8e keer georganiseerd maar in tegenstelling tot
andere jaren werkte het weer niet mee. Toch werd het redelijk bezocht door zo’n 200 kinderen en
ouders. De bungee, trampoline, zweefmolen en speelpaleis waren ondanks de regen intrek. De
klimtoren moest regelmatig gesloten worden omdat het te glad was om te klimmen. Sumo-worstelen
en een levend tafelvoetbalspel, geregeld door Versa met inzet van de jeugdsport-coach hadden ook
veel belangstelling, evenals de binnen-activiteiten. Het succesvolle optreden van de New Band met
daarbij demonstraties van de Blackhorse Linedancers in een droog moment zorgden voor sfeer.
Dansschool Van Harten had de demonstratie naar de Kruisdam verplaatst. Ook de scholen,
Bijenkolonie en de Jump-Inn droegen hun steentje bij aan de activiteiten.
Sint Nicolaas intocht: door vele vrijwilligers werd in het wijkcentrum de traditionele
Pietenkindermiddag met spelletjes verzorgd. Het was bijzonder druk met meer dan 170
deelnemertjes (al dan niet met spelkaarten) met hun ouders, opa’s en oma’s (± 400 personen). Voor
de eerste keer was er een zeer druk bezochte Pietengym georganiseerd door de jeugdsportcoach in
de sportzaal. De tribune zat vol met ouders. Aan de waterkant was weer heel veel werk verricht om
de Sint door de burgemeester en de kinderburgemeester samen met 600 kinderen/ouders te kunnen
ontvangen. Een enthousiaste pietenband begeleidde de optocht en de ontvangst.
II Periodieke activiteiten
Algemene ontmoetingsactiviteiten:
in de Kruisdam vonden ook activiteiten plaats met een vrije inloop:
- maandagavond en donderdagmorgen biljarten;
- donderdagmorgen koffie-instuif met een vaste groep van 25 personen, aangevuld met incidentele
bezoekers;
- de bijna-weekend-borrel: elke eerste vrijdag van de maand. De bijeenkomsten werden regelmatig
opgeluisterd met livemuziek en weer druk bezocht door tussen de 50 en 70 bezoekers;
- spellensoos: iedere dinsdagmiddag een gezellig samen zijn met een gevarieerd pakket aan kaart- en
bordspellen in combinatie met de speelmiddag van de bridgeclub. In de loop van het jaar zijn van
de 3 vrijwilligers er 2 afgehaakt. Gemiddeld nemen 7 à 8 personen deel.
Meent Cultureel
Opnieuw heeft Meent Cultureel een succesvol jaar achter de rug met een programma van maar liefst
21 gevarieerde activiteiten.
50e activiteit
Op 18 november werd de 50e activiteit georganiseerd die ook door
enkele leden van het college van b & w werd bijgewoond. De cellist
Joachim Eijlander vulde deze bijzondere middag met het spel op zijn
prachtige, doorleefde cello.
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Gedurende het jaar werd ongeveer 830 bezoekers 2 een plezierige middag of avond bezorgd,
gemiddeld ca 40 bezoekers per evenement met als publiekstrekkers het Shantykoor, de Gooise
operette en de Jazzbands die voor een ‘volle bak’ zorgden. Alleen de maand september was een
ronduit ongelukkige maand voor Meent Cultureel. De zomer wist van geen ophouden en kennelijk
was het publiek nog niet uit de vakantiesfeer. Verder werd geconstateerd dat de bezoekers vooral op
zondagmiddagen helaas weinig blijven hangen voor een gezellige nazit.
Programma 2018
Datum
januari

Activiteit
film “De komst van Joachim Stiller”
pianiste Sophia Thoma
gedichtenavond met muziek
februari
Eemjazz
Ensemble Coffebaum (viool, fluit en klavecimbel)
maart
stijldansavond met dansorkest
cello- en pianoduo Hanneke Rouw en Eva van den Dool
april
lezing door de Bussumse imkervereniging over bijen
Jiddische liederen en klezmermuziek
mei
shantykoor “Het Ruime Sop”
exclusieve excursie naar gebouw “Trompenburg” in ’s-Graveland en toelichting
op de maquette in de Kruisdam
juni
avondvaartocht op het Naardermeer.
september duo Saxyon (Marijke Schröer, saxofoons, en Ellen Zijm, accordeon)
Gizmo duo bestaande uit Ilonka Kolthof (fluit) en Dorien Marselje (harp)
oktober
“Tussen Prul en Pronkstuk”, kunststukken van zolder professionele laten taxeren
klassiek gitaarspel van Noortje Vredeveld
november film Intouchables
cellist Joachim Eijlander
december Gooise Operette met operettemelodieën en meezingers
Radio Town Jazzband
Een blik vooruit op de plannen voor 2019.
Natuurlijk zullen weer de gebruikelijke elementen op het programma staan:
instrumentele voorstellingen, zanggezelschappen, maar ook zangtheater,
cabaret, een Shaffy-avond en een Sinatra-programma.
Heel speciaal is de opening van het nieuwe jaar met een optreden van
topacteur Gijs Scholten van Aschat in een programma over en met
Shakespeare op zaterdag 12 januari. Tevens gaat voor een tijd maandelijks
onderdak geboden worden aan de Radio Town Jazzband die dakloos is
geworden door de sluiten van de horeca bij het vliegveld.
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Sinds de start in april 2016 zo’n 2200 bezoekers
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III Servicepunten
Het Repaircafé werd iedere tweede maandagavond van de
maand buiten de zomervakantie gehouden om kapotte spullen
en kleding te repareren. Aantal bezoekers lag tussen de 5 en 10
per avond (afhankelijk van het weer). Totaal 6 reparateurs. In
het kader van de ANWB verlichtingsactie voor fietsen werd op 12 november extra aandacht aan
fietsverlichting besteed en 6 fietsen van licht voorzien. Hiervoor had de ANWB gratis
verlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld.
Internetcafé: wekelijks op dinsdag- en donderdagmorgen is er een Internetcafé waarbij 4
gespecialiseerde vrijwilligers ondersteuning bieden bij problemen met computergebruik. Gemiddeld
maken 2 à 3 bezoekers per keer er gebruik van.
Boekenhuisje: vele wijkbewoners maken gebruik van deze faciliteit. De formule ‘Leen een boek, lees
het en zet het terug’ werkt goed. Regelmatig zijn boeken door lezers bijgeplaatst.
IV Clubs
De SHM kent afzonderlijke clubs die laagdrempelige activiteiten organiseren op het gebied van
creativiteit (fotografie, tekenen/schilderen, handenarbeid, zang), sportieve recreatie (biljarten,
koersbal, bridge, volleybal) en beweging (volksdansen, jazzballet, fit met pit). Het aantal clubs is in
2018 verminderd. ‘Taalles’ is door gebrek aan belangstelling gestopt en de Toneelclub heeft zich na
vele jaren actief te zijn geweest per 1 januari 2019 opgeheven door een gebrek aan actieve leden. In
de bijlagen is een schema opgenomen waarin een overzicht wordt gegeven van de clubs,
ledenaantallen en activiteiten.
V Kinder- en Jeugdwerk
In de eerste helft van het jaar is jeugdwerkster Christine Schenkel langdurig uitgeschakeld geweest
en lag het jeugdwerk in de Meent gedeeltelijk stil. Na haar terugkeer zijn de activiteiten weer
energiek opgepakt.
KinderMiddagMeent (4 – 9 jaar)
Er komen gemiddeld 35 kinderen naar de
KinderMiddagMeent, die elke maandag plaatsvindt. In het
eerste gedeelte van de middag kunnen kinderen naast de
creatieve activiteiten en spelletjes, vrij spelen en allerlei
fantasierijke rollenspellen doen. In het tweede deel van de
middag wordt de sporthal gebruikt. Deze activiteit kan
alleen bestaan door de medewerking van een groep van 6
vrijwilligers. In 2019 wordt de KinderMiddagMeent nog
verder ontwikkelt. Hiermee gaat een stagiaire tweedejaars
Sociaal Werk aan de slag.
Tiener- ( 9 – 14 jaar) en jongerenwerk (14+)
Deze activiteiten worden mede begeleid door 5 stagiaires
en 3 vrijwilligers. Voorts worden de nodige
snuffelstagiaires uit de wijk begeleid.
Er vonden weer vele activiteiten plaats.
- In de zomer- en kerstvakantie is ’t Web open geweest voor de tieners en jongeren;
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de vakantie-inlopen werden druk gezocht.
- In plaats van de jongensmiddag is er op vrijdag een tienerinloop die ook In 2019 doorgaat. Er komen
nu ongeveer 15 tieners.
- Vanwege de grote vraag is gestart met een extra inloop voor de jongeren.
Deze is nu naast de dinsdagavond ook op de vrijdagavond. Er komen gemiddeld meer dan
20 jongeren op een avond. Op vrijdag is er een gediplomeerd vrijwilliger uit de wijk. Gelet
op de grootte van de groep, is bij Versa om versterking gevraagd.
- Sinds de zomervakantie krijgen 6 kinderen huiswerk- en leesbegeleiding en in 2019 zullen dat er 11
zijn. Dit wordt door een team van stagiaires opgepakt.
- Het zaalvoetbal op dinsdagavond is na de zomervakantie ook nieuw leven ingeblazen. Er is een
nieuwe vrijwilliger in de wijk die deze drukbezochte activiteit coördineert.
- De meidenmiddag was na de terugkeer van de jeugdwerkster snel weer bloeiend.
Elke donderdag bezoeken zo'n 15 meiden deze activiteit. Naast de creatieve en sportieve
activiteiten zijn er educatieve activiteiten, mede gericht op de emotionele ontwikkeling. Met de
meiden die naar de brugklas gaan, wordt bezien of deze groep samengevoegd kan worden met de
meiden statushouders 14+;
Nieuwe doelgroep
Een nieuwe doelgroep is in beeld gekomen: de statushouders. Er zijn verschillende grote gezinnen
geplaatst in de Meent. Om de jongeren te ondersteunen bij hun integratie is voor deze groep het
nodige opgestart:
- individuele gesprekken en huisbezoeken;
- 2 kennismakingsbijeenkomsten voor de doelgroep jongens 14+ en meiden 14+
- een wekelijkse meidenmiddag voor de meiden 14+ gericht op het overbruggen van
eenzaamheid en sneller integreren in de wijk;
- leesbegeleiding o.l.v. stagiaires
- inzet statushouders bij vrijwilligerswerk om de taal beter te leren (met name bij het
kinderwerk)
- n.a.v. een vraag vanuit de ouders is geholpen om op zaterdag een groep voor volwassen mannen en
op donderdag een groep voor volwassen vrouwen op te zetten. Ook hierbij spelen vrijwilligers uit
de wijk een belangrijke rol. In 2019 zal samen met de nieuwe opbouwwerker nog meer
geïnvesteerd worden in deze doelgroep.
En verder in 2018?
- sportmiddag op vrijdag in samenwerking met de jeugdbuurtsportcoach voor kinderen van 4 - 14 jaar;
deze activiteit wordt heel goed bezocht. Voor 2019 bestaat het plan gezamenlijk een gezondheid- en
sportevent op te zetten;
- project jongerencentrum gezelliger maken; jongeren hebben zelf de muur met graffiti versierd;
- coaching jongeren op zoek naar dagbesteding;
- bijeenkomsten overlast-gevende groep jongeren;
- met de jeugd o.a. ouderen in Meentzicht en 65+ biljartgroepen verrast met lekkernijen;
- op het Pleinburenfestival was het jeugdwerk aanwezig met een tienerplein;
- Sinterklaas- en kerstfeesten voor kinderen, tieners en jongeren; Sinterklaasactie voor
minima gezinnen;
- vuurwerk- en drugsvoorlichting;
- afsluiting van het jaar met de "ken je wijk" selfiespeurtocht en pizzaparty; hier kwamen
50 tieners op af.
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6. Welzijn en zorg
Beleid
Het beleid is erop gericht om in het bijzonder de ouderen en kwetsbaren in de wijk behulpzaam te
zijn bij het vinden en organiseren van de juiste ondersteuning en aanspreekpunten binnen de
veranderende zorg, niet zijnde medische zorg. Daarnaast is er aandacht voor het behouden, initiëren
en beter laten functioneren van bestaande (en nieuwe) zorg- en welzijnsactiviteiten in de wijk.
Commissie welzijn en zorg (w&z)
De commissie bestaat uit drie personen en is op zoek naar een uitbreiding met twee. Dit om te
anticiperen op mogelijk toekomstig verloop en om de mogelijkheid te hebben de taken beter te
verdelen, bijv. secretariaatstaken groeperen en specifiek bij 1 persoon beleggen.
Gedurende het verslagjaar kwam de commissie ongeveer 16x bij elkaar voor regulier overleg over de
lopende zaken mede n.a.v. de in 2017 (zie jaarverslag 2017) ingezette activiteiten. Daarnaast was er
in een wisselende samenstelling (veel) extra overleg i.v.m.
- gericht overleg met externe partners zoals Versa Welzijn, Mee welzijn, het Sociaal Plein,
HilverZorg en de Gemeente (ongeveer 10x);
- de start van de nieuwe activiteit “laagdrempelige Ontmoeting & Dagbesteding voor ouderen” per
1 april 2018 (ongeveer 20 x);
- de door de gemeente eind 2017 doorgevoerde bezuinigingen op het welzijnswerk in Hilversum
waardoor per januari 2018 de opbouwwerker van Versa Welzijn werd wegbezuinigd, er per april
2018 een nieuwe organisatie (MEE Welzijn) verantwoordelijk werd voor het benodigde
maatschappelijk werk in de Meent en mede dankzij de inzet van de commissie de opbouwwerker
terugkeerde in de wijk (ongeveer 6 x);
- het volgen van de bestaande activiteiten zoals de activiteiten van het Informatiepunt,
Meentbewoners voor Meentbewoners en de Preventieve Huisbezoeken (75+ gesprekken)
(ongeveer 10 x);
- het afstemmen van alle activiteiten op het gebied van welzijn op elkaar incluis die van de externe
partners (ongeveer 6 x);
- Het deelnemen aan het Zorgnetwerk, een gestructureerd overleg met alle in de wijk actieve 1e
lijns-zorgprofessionals en welzijnspartijen(4x).
Met verantwoordelijk wethouder Walters is afgesproken om in ieder geval 2x per jaar overleg te
hebben over gemeentelijk beleid rond Welzijn & Zorg in de Meent.
Activiteiten
Informatiepunt Welzijn & Zorg
Dit jaar bezochten 55 mensen het Informatiepunt
Welzijn & zorg. Dit is een stijging van 10% ten opzichte
van 2017.
Net als vorig jaar hadden bezoekers vragen over
vervoer, huishoudelijke hulp, wonen en inkomen. Ook
was er behoefte aan hulp bij het invullen van
formulieren. Daarnaast zijn er mensen langs geweest
met vragen over dagopvang, mantelzorg,
buurtbemiddeling en zorgen omtrent medewijkbewoners. De vrijwilligers geven aan dat er dit jaar
meer bezoekers waren met een migratie-achtergrond.
Deze mensen beheersten de Nederlandse taal niet waardoor de communicatie moeizaam verliep. Dit
maakte het lastig om de vraag helder te krijgen.
Begin 2018 is het maatschappelijk werk in de wijk van Versa overgegaan naar MEE. Dat gaf in het
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begin enige verwarring. Sommige zaken konden hierdoor niet direct behandeld worden. De
samenwerking is halverwege het jaar verbeterd, mede doordat de medewerker van MEE vaker in de
Kruisdam aanwezig was tijdens het spreekuur van het informatiepunt. De vrijwilligers konden zo
direct ondersteuning krijgen wanneer dit nodig was.
Daarnaast is er eind 2018 voor de Hilversumse Meent een WMO-consulent benoemd. De
samenwerking met deze consulent wordt nog verder uitgewerkt.
Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM)
In 2018 werden 60 aanvragen gedaan door 49 personen.
Uiteindelijk werden 46 klussen en/of diensten hiervan
uitgevoerd door de vrijwilligers van MvM. Sommige
aanvragen werden ingetrokken vanwege de omvang,
anderen vanwege praktische knelpunten (tijdstip, geen
vrijwilligers beschikbaar) en weer anderen omdat de
vrager zelf op de aanvraag terugkwam. Er waren veel
vragen naar tuinonderhoud. Hiervan werd 3x uitgevoerd
door docent en leerlingen van de praktijkschool in
Hilversum.
Er waren ook weer bezoek- en wandelactiviteiten bij
met mede-wijkbewoners, waarbij tevens sprake was van ondersteuning van mantelzorgers.
De aanvragen zijn te verdelen over drie hoofdcategorieën t.w. 31 kleine klussen in en om huis, 8
diensten als boodschappen, vervoer, administratie en 7 op het gebied van welzijn, zoals wandelen,
bezoeken, mantelzorger ondersteunen, mee naar een arts etc.
Preventief Huisbezoek (75+ gesprekken) samen met Versa Welzijn
Het preventief huisbezoek (75+) in de wijk loopt als gemeentelijk project al een aantal jaren. Begin
2017 heeft de commissie w&z samen met Versa het project in de Meent een andere vorm gegeven:
in de vragenlijst werden meer wijkgerichte items opgenomen, de geboden informatie werd meer
wijkgericht, de resultaten werden meer toegesneden op de wijk en als zodanig gebruikt en –
tenslotte- vrijwilligers van het Informatiepunt Welzijn & Zorg worden als vrijwilliger voor de
huisbezoeken 75+ ingezet. Vanaf dat moment wordt gewerkt met 4 koppels van 2 personen die de
huisbezoeken afleggen.
In 2018 zijn 162 huishoudens uitgenodigd voor het huisbezoek; 102 (63%) hebben hiervan gebruik
gemaakt. Sinds de aanpassing in 2017 is de respons sowieso aanzienlijk hoger geworden. Het
percentage van 63% is zeer hoog als men bedenkt dat de leeftijd van de bezochte ouderen dit jaar
lager was dan voorgaande jaren (gestart is met de oudere inwoners van de wijk).
Doelen van het huisbezoek zijn: informeren (sociale kaart wijk, stad, regio), signaleren (bijv. val- of
brandpreventie), doorverwijzen (naar bijv. Meentbewoners voor Meentbewoners) en activeren
(indien daar behoefte aan is, ouderen wegwijs maken naar activiteiten). Bij iedereen wordt
standaard een informatiemapje achtergelaten met daarin, naast informatie over wijk, de
belangrijkste folders in het kader van “langer zelfstandig thuis wonen”.
Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers een training gespreksvaardigheden ontvangen en een
training gemeenschapsgericht werken.
In het voorjaar van 2019 zullen alle 75plussers in de wijk benaderd zijn; na de zomervakantie wordt
gestart met een nieuwe ronde, herhalingsbezoeken.
Voor een overzicht van de resultaten wordt verwezen naar de bijlagen met de aantekening dat daar
niet zo maar een-op-een conclusies aan te verbinden zijn. Het doel van het huisbezoek is immers niet
onderzoek maar een bijdrage aan het langer zelfstandig wonen in de wijk.
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Ondanks dat voor zo’n 64% van de deelnemers de meeste informatie bekend is, worden de
vrijwilligers vrijwel unaniem bedankt voor het afgelegde bezoek en de verstrekte informatie.
Het valt op dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en als dit niet kan eerst in eigen
kring steun zoeken. De “informele zorgvoorzieningen” in de wijk zijn goed bekend, evenals de
activiteiten in de Kruisdam. Problemen met het geheugen en eenzaamheid zijn onderwerpen die, ook
al zijn hier geen simpele oplossingen voor, om aandacht vragen in de wijk.
Ontmoeting & Dagbesteding (O&D)
O&D is een laagdrempelige voorziening voor buurtbewoners die last hebben van vergeetachtigheid
en/of behoefte hebben aan wat meer structuur/ritme in de dag.
Door hard werken van de betrokken partijen (waaronder een aantal vrijwilligers uit de wijk) plus een
uitstekende samenwerking met HilverZorg en de gemeente konden de deuren van de laagdrempelige
dagbesteding –“Ontmoeting & Dagbesteding (O&D)- al op 1 april worden geopend. Op 1 mei vond de
officiële opening plaats door voormalig wethouder Van der Want en HilverZorgbestuurder Hammer.
Ter gelegenheid hiervan werd een minisymposium gehouden over “De Meent, dementie-vriendelijke
wijk?”.
Al snel konden vanaf 1 april de eerste 9 gebruikers worden verwelkomd. Bovendien kon bij de start
meteen al over een groep van 7 -spontaan aangemelde- vrijwilligers worden beschikt.
In totaal maakten 12 bezoekers met in totaal 649 dagdelen gebruik van O&D. Een aantal dat in
komend jaar moet groeien, mede op basis van de toenemende bekendheid.
O&D is een plek waar 3 dagdelen per week bezoekers en hun mantelzorgers welkom zijn en contact
en gezelligheid centraal staan. Ieder bezoeker is uniek, heeft zijn/haar eigen levensverhaal, zijn/haar
eigen talenten en behoeften. Binnen de O&D is er aandacht voor de individuele mens en wordt het
eigen vermogen en de eigen regie zoveel als mogelijk gestimuleerd. Samen met een team van
gemiddeld 2 vrijwilligers en 1 professional per dagdeel wordt er invulling gegeven aan het
programma van de dag. Er worden zowel individuele als groepsactiviteiten gedaan zoals
gezelschapspellen, bloemschikken, muziek beleving, geheugenfit, tekenen, schilderen en
boodschappen doen.
Vanuit O&D vinden er verschillende contacten plaats. Naast de bezoekers biedt O&D ook een plek
waar mantelzorgers terecht kunnen met hun verhaal of behoefte. Zij worden daarbij ondersteund
waar nodig.
Daarnaast doet de beroepskracht van O&D actief mee in het wijkgericht zorgnetwerk. Door dicht bij
inwoners aanwezig te zijn met deze voorziening en door actief en zichtbaar in het wijknetwerk te
participeren is de verwachting meer bezoekers en mantelzorgers te bereiken en te groeien in
dagdelen.
Door het plotseling en onverwacht wegvallen van de oorspronkelijke beroepskracht zijn in het
afgelopen jaar een aantal voorgenomen initiatieven niet gerealiseerd. Deze worden in 2019 alsnog
opgepakt. Zo zullen er bijeenkomsten voor mantelzorgers komen. Verder wordt geïnvesteerd in
communicatie naar de wijk en zal de relatie met de in de wijk werkzame zorgprofessionals verder
worden verstevigd.
Zorgnetwerk Hilversumse Meent
Een belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar was de totstandkoming van een zorgnetwerk in de
Hilversumse Meent. Een initiatief vanuit de gemeente / het Sociaal plein. Alle professionals die in de
wijk op het gebied van welzijn en zorg actief zijn, worden hiervoor uitgenodigd, inclusief de
huisartsen. De samenwerking en afstemming verloopt beter als men elkaar kent, elkaar informeert
en gezamenlijk ontwikkelingen in de wijk samen bespreekt. De commissie w&z faciliteert dit overleg
mede en participeert hier actief in.
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Verwachting 2019
Het beleid van de voorgaande jaren zal worden doorgezet. Aandacht zal worden besteed aan:
a) continuering en versterking van de huidige dienstverlening;
b) in samenwerking met -in ieder geval- de gemeente het uitvoeren van een onderzoek naar
behoeften, kansen en bedreigingen in relatie tot de vergrijzing in de wijk (sociale, welzijnsen fysieke infrastructuur);
c) initiatieven en communicatie om ouderen (blijvend) vertrouwd te maken met de
mogelijkheden van reeds aanwezige voorzieningen in de wijk;
d) evaluatie van diensten en zorgen voor een (eventueel) daaruit resulterende bijstelling van
die diensten en/of het beleid;
e) realiseren van een goede en effectieve samenwerking met welzijns- en zorgprofessionals in
de wijk;
f) (ondersteuning en integratie van) statushouders in de wijk;
g) een initiatief om (te bezien of) gecoördineerd tot een AEDnetwerk in de Meent (is) te komen;
h) uitbreiding van de commissie met 2 personen.
Senioreneetcafé
Ook in 2018 kende het Senioreneetcafé een voorspoedig jaar. In september werd gestart met alweer
het 11e seizoen. Bij het kerstdiner in december werd het tienjarig bestaan van het eetcafé gevierd in
het bijzijn van 66 gasten en burgemeester Pieter Broertjes. Zijn actieve aanwezigheid bij het
kerstmaal krijgt bijna een traditioneel karakter. In die 10 jaar werd er 93 keer een eetcafé gehouden.
Ook in dit jaar bleek het eetcafé nog steeds in een duidelijke behoefte te voorzien. Het gemiddeld
aantal gasten kwam uit op ruim 54 per keer, een minieme daling t.o.v. vorig jaar. Er werden in het
afgelopen jaar 489 diners genuttigd door 102 personen. Zie voor een meerjarig overzicht van
bezoekersaantallen de bijlagen.
Ook in 2018 werden van onze gasten in het algemeen tevreden reacties gehoord.
De trouwe en waardevolle groep vrijwilligers bleef ook in 2018 intact en breidde zich zelfs uit tot 22.
Zonder hen kan het eetcafé niet worden georganiseerd en - meer nog - zonder hun gezelligheid en
enthousiasme zou het de goede sfeer missen die het nu heeft.
Zoals in vorige jaren werd het kerndeel van de maaltijd steeds van zorgcentrum De Veste betrokken,
met wie nog steeds een prima werkrelatie wordt onderhouden. Het nagerecht wordt meestal door
enthousiaste en creatieve vrijwilligers bereid. Met de kerst is de gehele maaltijd –met succes- in
eigen beheer samengesteld.
In het verslagjaar werd ook gestart met het zoeken naar een nieuwe coördinator, omdat de huidige
na 10 jaar wil stoppen en een nieuwe kijk op dit project na zo’n periode ook geen kwaad kan. Een
zoektocht die tot op heden nog geen succes heeft opgeleverd.
In het verslagjaar werd geen prijsverhoging toegepast. Getracht wordt met het deelnamebedrag de
drempel zo laag mogelijk te houden. Niettemin is in 2019 een kleine verhoging noodzakelijk.
Dank past aan onze bloemenwinkel Hortensius die voor elk eetcafé vaasjes met tafelbloemen ter
beschikking stelt en steeds planten ‘uitleent’ om de zaal op te sieren.
Met de kerst sponsorde de Hocras zowel de “bubbels” als het tussengerecht.
Buurtsportcoach
In het kader van de subsidieverantwoording is een aparte evaluatie van de activiteiten van de

20

buurtsportcoach over 2018 opgesteld die te vinden is op onze website. Voor een schematisch
overzicht van de activiteiten en deelnemers wordt verwezen naar de bijlagen. In dit jaarverslag
beperken we ons tot enkele opmerkingen.
De beweegactiviteiten voorzien in een behoefte. Het aantal deelnemers is in 2018 toegenomen t.o.v.
2017. Met name de leefstijlactiviteiten laten een duidelijke stijging zien.
Vanaf 2017 werden er ook buurtsportcoach-activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Aanvankelijk
vonden deze plaats onder verantwoordelijkheid van de SHM, maar in de loop van 2018 is die
verantwoordelijkheid voor deze groep overgedragen aan ‘Bink kinderopvang’ omdat die activiteiten
niet goed te combineren waren in één persoon. De buurtsportcoach voor de jeugd August Heerschop
is halverwege 2018 gestart met zijn activiteiten. Tot zijn start is door de buursportcoach senioren nog
een aantal uren aan de jeugd besteed om geen groot gat te laten vallen en zijn de Buitenspeeldag in
juni en het alternatief van ‘Rondje Meent’ samen opgepakt.
7. Informatievoorziening en communicatie met de wijk
Informatievoorziening over de activiteiten van de SHM verloopt via vaste communicatiekanalen als
het wijkblad, de website www.hilversumsemeent.nl, de Facebookpagina van de SHM, de
wijkvergaderingen en niet te vergeten de zuil in het winkelcentrum.
Ondanks de vacature communicatie in het bestuur zijn dit verslagjaar belangrijke vernieuwingen
doorgevoerd.
Op basis van de uitkomsten van het in 2017 uitgevoerde communicatieonderzoek in de wijk zijn we
intensief aan de slag gegaan met onze huisstijl, de vernieuwing van het wijkblad en de verbetering
van de website. In 2017 was al begonnen met het ophangen van posters met een frisse uitstraling op
3 locaties in frames aan lantarenpalen.
Tijdens de wijkvergadering is vervolgens ons nieuwe logo gepresenteerd:

Na een intensieve voorbereiding kwam in november het vernieuwde wijkblad voor het eerst in de
bus bij de wijkbewoners. Op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 is de volledig vernieuwde en
uitgebreide website www.hilversumsemeent.nl ‘live’ gegaan.
8. Beheer wijkcentrum de Kruisdam
Inrichting
Na de verhuizing van jongerencentrum het WEB In 2014 is het wijkcentrum de Kruisdam destijds
uitgebreid met twee nieuwe zalen, de Middenzaal en de Zuidzaal. Door de toenemende vraag naar
verhuur van een zaal met geluidfaciliteiten is in 2018 ook in de Zuidzaal een nog ontbrekende
geluidinstallatie geïnstalleerd.
Energie:
Het afgelopen jaar heeft de eerste afrekening van onze zonnepanelen bij Meentkrachtcentrale van
HilverZon plaats gevonden. Dit leidde tot een daling van de energiekosten. Voorts zijn in de Grote
zaal 10 lichtarmaturen aan de wand vervangen die nu geschikt zijn voor LED verlichting.
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Onderhoud:
Bij de jaarlijkse controle van de brandblusmiddelen zijn in augustus 2018 7 brandblussers vervangen
i.v.m. het verlopen van de houdbaarheidsdatum.
Bezetting zaalruimte:
Het afgelopen jaar is in de zomermaanden de Middenzaal en de gespreksruimte
verhuurd aan huisarts J. van Dok. Zij heeft i.v.m. de verbouwing van haar eigen praktijkruimte
spreekuur gehouden in de Kruisdam. Buiten deze langdurige verhuurperiode is de verhuur van
zaalruimten toegenomen in 2018.
Ook in de weekenden is sprake van een betere bezetting. De activiteiten van ” Meent Cultureel ”
zorgden voor meer bezoekers in de Kruisdam.
Barvrijwilligers:
De verhoogde activiteiten in de Kruisdam in het weekend vergroten de werkdruk op de
barvrijwilligers. Oudere barvrijwilligers vallen af door hoge leeftijd en ziekte.
Het vinden van nieuwe vaste vervanging blijft een aandachtsgebied.
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Interne organisatie
Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Het bestuur telt formeel 6 leden. Sinds 1 januari 2016 zijn de functies voorzitter en bestuurslid
communicatie vacant en per 1 september 2018 is ook de functie beheer vacant geworden. I.v.m. het
aftreden medio 2019 van de 3 nog zittende bestuursleden is in 2018 zeer intensief gezocht naar nieuwe
gegadigden. Tot onze vreugde kon het bestuur per 20 december 3 nieuwe bestuursleden verwelkomen en
bestaat er goede hoop in de 1e helft van 2019 nog 3 bestuursleden te kunnen benoemen. Besloten is de per
december reeds benoemde bestuursleden nog niet te belasten met specifieke portefeuilles, maar pas tot
de definitieve taakverdeling te besluiten als het nieuwe bestuur compleet is.
Het bestuur kende in 2018 de volgende samenstelling:
wnd.-voorzitter, tevens wijkbeheer en welzijn & zorg : Cees Kuijlaars
secretaris: Jaap Diepeveen
penningmeester en tevens activiteiten en evenementen: Kees van der Veldt
bestuurslid beheer, accommodatie en faciliteiten: Bert van den Broek (tot 1 sept)
bestuurslid: Puck Zijlstra ( per 20 december)
bestuurslid: Ingrid van Oorschot (per 20 december)
bestuurslid: Johan Kremer (per 20 december).
Op de verschillende aandachtsgebieden functioneerden de volgende commissies:
Commissie Activiteiten en Evenementen
Commissie Beheer en Faciliteiten
Wim Wolfswinkel (voorzitter)
Bert van den Broek (voorzitter), als bestuurslid tot 1
Riek Willemsen
september, daarna lid (tot 1 jan)
Veroni van Rijswijk
Adrie Faas
Kees van der Veldt, bestuurslid
Ada Brouwer
Hanneke de Koning
Johan van der Snoek
Gerrit Hulleman (vanaf 14 mei)
Jos Out (tot 1 maart); per 1 januari 2019 voorzitter
Commissie Wijkbeheer
Jacques Jongerden (voorzitter)
Gerard Bierlaagh
Fred Goores (secretaris)
Cees Kuijlaars, bestuurslid
Peter Kuyper
Alfons Vreman
Commissie Zorg en Welzijn
Cees Kuijlaars, bestuurslid (voorzitter)
Joost Nachbahr
Marjolein van Houten-van der Veen

Adviescommissie
Peter Mulder (voorzitter) (tot 1 maart)
Joost Nachbahr (tot 1 maart)
Irene Dijst
Sybrand van der Meulen
Elvira Sijmons
Gerard Bierlaagh (voorzitter vanaf 1 maart)
Fred van Sprang (per 1 maart)
Edwin Vriens (per 1 maart)

Financiële administratie: Lucy Pels
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Organisatieschema SHM
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Balans per 31 december
Activa

31-12-2018

31-12-2017

Voorraden
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

5.021
2.804
129.699

5.021
6.182
86.207

Totaal activa

137.524

97.410

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen
Algemene reserve
Vervangingsreserve

37.280
31.599

32.606
29.558

Totaal

68.879

62.164

6.734

5.976

0

2.332

61.911

26.938

137.524

97.410

Vlottende activa

Passiva

Voorziening
Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden
Crediteuren en overlopende passiva

Totaal passiva
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Rekening van baten en lasten

werkelijk 2018

werkelijk 2017

Baten
Directe activiteiten opbrengsten
Subsidie gemeente Hilversum
Rente

137.969
114.873
66

142.370
82.644
99

Totaal

252.908

225.113

Lasten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe activiteitenkosten

75.108
16.806
147.542

70.723
10.572
114.456

Totaal

239.456

195.751

13.452

29.362

4.237
4.674
3.783
758

5.342
300
17.962
758
5.000

13.452

29.362

Resultaat boekjaar
Verdeling resultaat
Rekening-courant clubs
Ten gunste van algemene reserve
Ten gunste van vervangingsreserve
Ten gunste reservering zonnepanelen
Ten gunste aanloopkosten wijzigen wijkblad
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Toelichting balans
Waarderingsgrondslagen
Balans
De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs,
respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd
zijn.
Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans
Activa

31-12-2018

31-12-2017

Voorraden:
Bar
Emballage

4.441
580

4.441
580

Totaal

5.021

5.021

1.997
807

1.997
1.535
650

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Borg, huur gemeente Hilversum
Debiteuren
NLE energie 1e termijn 2018
Lening Bridgeclub (looptijd 5 jaar) Vervroegd afgelost in
2018
Totaal

Liquide middelen
Kasgeld diverse clubs
ING rekening
ING spaarrekening

2.804

2.000
6.182

3.273
976
125.450

2.529
7.827
75.851

129.699

86.207
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Passiva

31-12-2018

31-12-2017

32.606

32.306

4.674

300

37.280

32.606

Eigen vermogen
Algemene reserve
Beginsaldo
Bij: Voordelig resultaat boekjaar
Eindsaldo Algemene reserve 15% van € 248.530,-

(Totaal lasten € 239.456,- + uitgaven vervangingsreserve € 1.742,+ bestemmingsreserve € 2.332,- + repro reservering 2017 € 5.000,- = € 248.530,-)
Vervangingsreserve
Beginsaldo
Bij: Toevoeging uit voordelig resultaat
AF: Diverse aanschaffingen

29.558
3.783
-1.742

25.971
17.962
-14.375

Eindsaldo Vervangingsreserve

31.599

29.558

Totaal eigen vermogen

68.879

62.164

Specificatie diverse aanschaffingen
Rolgordijnen en lamellen
Geluidsapparatuur Zuidzaal
Jaar 2017

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening zonnepanelen
Totaal Voorzieningen

549
1.193
14.375
1.742

14.375

5.218
1.516
6.734

5.218
758
5.976

Voorziening groot onderhoud
De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van de voorziening 5%
van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum tot een bedrag van € 104.369,- bedraagt,
zijnde een bedrag van € 5.218,-.
Bestemmingsreserve
Saldo 1 januari
AF:
Ontwikkelingskosten website
Jaar 2017
Eindsaldo Bestemmingsreserve

2.332

9.579

-2.332
-7.247
0

2.332
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Crediteuren en overlopende passiva
Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
Buurtsportcoach restant subsidie 2017 t.b.v. 2018
Rekening-courant clubs
Fooienpot vrijwilligers Senioren eetcafé
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima
Nog te besteden fondsen
Amaris
Hilverzorg
Gamko
Hocras
ING, kosten betalingsverkeer
Nachbahr J
NLE energie
E.ON energie
Overige crediteuren
Aanloopkosten wijzigen wijkblad
Bridgekosten
Bijdrage deelnemers Ontmoeting & Dagopvang jan. 2019
Subsidie Toekomstverkenning ouderenzorg
Subsidie buurtwerk dagopvang
Over subsidie Ontmoeting & Dagopvang t.b.v. 2019
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

2.303

3.465
1.123
11.964
135
62
1.861

15.999
246
62
1.861
454
8.370
546
124
727
791
672
400
76
15.000
10.560
3.720
61.911

1.682
749
121

-345
1.121
5.000

26.938

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
In 2007 is er in de Hilversumse Meent een project gestart onder de naam:
Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de
Woondienstenzone geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Voor het gebruik van het wijkcentrum heeft de stichting een huurovereenkomst met de gemeente
afgesloten. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. Voor het eerst ingegaan op 1 januari
2014 met een aansluitende verlenging van dezelfde periode. De hieruit geldende verplichting staat
niet vermeld op de balans.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten
Baten
Subsidie gemeente Hilversum
Budgetsubsidie
Budget wijkzaken
Buurtsportcoach
Ontmoeting & Dagopvang
Ontmoeting & Dagopvang door naar 2019
Totaal subsidie
Rente spaarrekening
Opbrengsten directe activiteiten
Buurtsportcoach
Beheer
Bar
Repro w.o. wijkblad
Ontmoeting & Dagbesteding
Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Taalles Marokkaanse vrouwen
Teken en schilderclub
Toneel
Volksdansen Layla
Volksdansen Nemoj Kate
Volleybal overdag
Zang
Totaal Clubs
Evenementen
Burendag
Cultuur
Fietstocht met BBQ
Hardloopevenement "Rondje Meent"
Sinterklaas intocht
Meent maakt je mooi
Senioren-eetcafé
Buitenspeeldag

werkelijk 2018

werkelijk 2017

64.000
5.000
9.123
66.030
-29.280
114.873

62.667
5.000
14.977

66

99

7.567
117
66.459
6.082
1.395

5.971
165
70.725
8.621

1.463
8.589
1.513
1.316

1.537
12.158
1.830
1.146

1.045
720
2.305

1.374
1.205
2.232

2.043
800
2.784
1.890
2.302
5.868
32.638

100
2.240
826
3.081
1.930
1.845
4.964
36.468

1.622
2.465
500

Totaal Evenementen
Overige opbrengsten
Verhuur derden
Zonnepanelen
Totaal baten

381
108
5.551
502
11.129

82.644

2.135
2.299
550
579
451
436
4.911
11.361

12.249
333

9.059

137.969

142.370
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Lasten
Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud gebouw
Schoonmaakdiensten
Verzekeringen / belastingen
Energie / water
Kleine inventaris en verbouwingskosten
Totaal huisvestingskosten

Organisatiekosten
Kantoorbehoeften / drukwerk
Telefoon
Exact Software
Bijdragen Buma etc.
Website
Buitenposters
Vakliteratuur / documentatie
Reiskosten
Bestuurskosten / representatie
Bankkosten en kosten pinapparaat
Totaal organisatiekosten

werkelijk 2018

werkelijk 2017

46.621
1.595
12.277
5.667
6.690
2.258

45.977
1.453
11.976
3.822
6.838
657

75.108

70.723

466
1.010
1.024
1.923
2.033
806
241
44
8.584
675

289
952
1.031
1.959
27

16.806

10.572

236
80
5.363
635
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Directe activiteitenkosten

werkelijk 2018

werkelijk 2017

1.448

1.012

Buurtsportcoach

17.125

21.647

Activiteitencommissie ( niet clubgebonden )
WIJK - Grijs en Groen
Beheerscommissie
Bar
Repro w.o. wijkblad
Repro reservering jaar 2017
Ontmoeting & Dagbesteding

315
369
986
30.542
11.879
-5.000
38.145

351
118
1.215
31.729
4.383

Totaal Clubs

796
6.773
628
1.266
349
1.329
458
2.545
626
14
1.945
963
3.128
1.932
1.349
5.289
29.390

501
10.216
1.356
906
388
1.120
925
2.100
663
94
1.839
844
2.947
1.932
1.218
5.128
32.177

4.428
6.058
763
190
1.170
3.049
744
66
445
4.911

Totaal Evenementen

5.233
5.269
814
405
5
4.044
609
10
148
5.551
255
22.343

21.824

Totaal activiteitenkosten

147.542

114.456

Deskundigheidsbevordering / Zorg

Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Taalles Marokkaanse vrouwen
Teken - schildersclub
Toneel
Volksdansen Layla
Volksdansen Nemoj Kate
Volleybal overdag
Zang

Evenementen
Burendag
Cultuur
Fietstocht met BBQ
Pasen
Hardloopevenement "Rondje Meent"
Sinterklaas intocht
Meent maakt je mooi
Lezing
Tourcafé
Senioren-eetcafé
Buitenspeeldag
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Bijlagen Jaarverslag

Leeftijdsopbouw De Meent

0 - 15

15 - 25

25 - 45

45 - 65

65 en ouder

Totaal

2018

630

355

690

1035

1380

4085

2017

605

375

705

1065

1335

4080

Overzicht clubs SHM*)
Naam

Aantal
leden
2017
20

Aantal
leden
2018
20

Fit met Pit

17

Fotoclub de
Beeldjagers

Handenarbeid

Biljartclub de
Poedelaars

Clubactiviteit **)

Deelnemers
(gemiddeld)

Bijzondere
activiteiten

Samenwerking
intern/extern

Wekelijks ma-av,
di-mi, wo-mi, domi

8-14

- activiteitencie
ingesteld
- kerstdiner

- jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

16

september t/m
mei wekelijks op
do-av van 21.00
tot 22.00 uur

13

- afwezigheid
docente
opgevangen met
beamerlessen
- fietstocht
- deelname
lichtjeswandeling
- gezamenlijk
etentje

-jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam en extra
schoonmaakactie;

30

27

Wekelijks wo-av
van 20.00 tot
22.15 uur

25

- fotowedstrijden
- presentaties eigen
werk;
- excursies

Handenarbeid:
wekelijks ma-mi
Naaiclub:
wekelijks wo-av

12

- open inschrijving
groendecoratie voor
de kerst met 12
deelnemers

- fotoreportages
evenementen SHM
- ondersteuning avond
voor vrijwilligers en
bijna-weekend-borrel
- jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam
- samenwerking
fotoclub Flevo te
Huizen
- regelmatige
schoonmaak
handenarbeidruimte
Kruisdam

17

19

7
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Vervolg
overzicht
clubs

Aantal
leden
2017

Aantal
leden
2018

Clubactiviteit **)

Deelnemers
(gemiddeld)

Jazzballet

14

14

11

Koersbal

26

24

Teken en
Schilderclub

17

17

Tempobridge

71

63

Sept t/m mei
wekelijks do
19.30 – 20.30
uur
Wekelijks op dien vrij-mo 1012.30 uur
Wekelijks wo
van 20.00 –
22.00 uur
Wekelijks
- Bridge-drives
op wo-av
- Inloopbridge op
di-mi;

Volksdans
Layla

30

29

Volksdans
Nemoj Kate

15

15

Zangkoor
Common
Commotion

25

25

Volleybal
Overdag

14

16

Totaal

299

293

18

14

55-65
12-16
w.v. 50%
geen lid

Bijzondere
activiteiten

Samenwerking
intern/extern

- sept – nov zonder
vaste docent
- jaarlijks etentje en
kerstborrel
- 2 onderlinge en 1
extern toernooi

- jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

- expositie in de
Kruisdam

- jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

- cursus voor
beginners op ma-av
om ook werkenden
te bereiken
-cursus voor
gevorderden
- 20 deelnemers aan
cursussen die geen
lid zijn

- samenwerking met
de Spellensoos op di
mi om activiteiten te
stimuleren;
- jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

- jaarlijkse kerstlunch

Sept t/m mei
wekelijks ma
9.45-11.30 uur
Sept t/m mei
wekelijks wo
9.45-11.30 uur
Wekelijks do av

25

-jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

15

-jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

Wekelijks op wo
9.30 - 11.00 uur

12

22

- concerten in
Bussum en
Monnickendam,
met ca. 300
bezoekers,
- werving onder
jongeren en nietNederlanders

- optreden in de
Kruisdam
-jaarlijkse schoonmaak
Kruisdam

*) gegevens van Taalles en Tonelist niet meer opgenomen beide clubs zijn gestopt per eind april resp. eind
2018
**excl. maanden juli augustus
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Hulpvragen Infopunt 2018
Hulpvragen
Taxipas
Invalidenparkeerkaart
Huishoudelijke hulp
Financiële hulp
Wonen of info woningwet
Zorg verwarde personen
Buurtbemiddeling
Leun&steun, uitleg, brieven invullen
dagopvang, mantelzorg
Totaal hulpvragen

Aantal
12
4
6
9
5
2
1
13
3
55

Hulpvragen Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM)
aanvragen
kleine klussen

1
2

diensten

zorg

3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26

soort klussen/diensten
schilderijen/gordijnen/speeltoestel/bed
(de)monteren
timmerklusjes, kraanleertjes,
verwarmingsknop
instellen apparaten / telefoon / TV ed.
kleine elektrische reparaties
kleine fietsreparaties
tuinklusjes
computerhulp
schilderklusje
boodschappen doen
medicijnen halen
hond uitlaten
klein verstelwerk
vervoer (huisarts, ziekenhuis ed.)
administratie
financiële administratie
samen wandelen
ogen druppelen ed.
bezoeken/begeleiden
samen activiteiten doen of uitgaan
mantelzorger ontlasten
ondersteuning bij bezoek aan arts,
ziekenhuis
rolstoel rijden
49 personen hebben aanvraag gedaan
TOTAAL (meerdere aanvragen per
persoon)

aantal
8

ingetrokken

10

1

3
7
12*)
3

5
3

3
2
2
1

1

3
1
2
2

1

1

1
1

1
60

14

*) waarvan 3 door de Praktijkschool
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Het Preventief Huisbezoek, een aantal resultaten uit bezoeken van 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In 2018 zijn 162 huishoudens uitgenodigd voor het huisbezoek; 102 hebben hier van gebruik
gemaakt.
Veiligheid en levensbestendigheid van de woning zijn belangrijke zaken. Dat wordt zichtbaar uit
het aantal woningen met goede sloten (92), een rookmelder (88), aanpassing badkamer/toilet
(57), en extra slaapkamer beneden ingericht of een bed op de begane grond (23).
90% van de bezochte huishoudens wil in de wijk blijven wonen.
55% geeft aan meer contact met buurtbewoners te hebben dan vroeger, bij 2,2% is het meer,
voor 22,3% is het contact minder geworden.
94% is tevreden over de bereikbaarheid van voorzieningen.
Huishoudelijke taken worden door 43% nog zelfstandig gedaan, 25% doet dit deels zelfstandig,
28% wordt geholpen door een mantelzorger of particulier en 4% krijgt hulp via de WMO.
Zelfstandigheid scoort hoog op het gebied van “warme maaltijden” (88%), “boodschappen doen”
(84%) en “eigen vervoer” (82%). Bij “administratie/financiën” (65%), “klussen/reparatie” (43%)
en “tuinonderhoud” (32%) wordt zelfstandige uitvoering minder.
35% voelt zich “goed” gezond, bij 31% “gaat het wel”. Klachten hebben meestal betrekking op de
benen en hart & bloedvaten.
Zo’n 32% geeft aan problemen te hebben met geheugen, 17% heeft te maken met verdriet,
eenzaamheid of rouw.
16% heeft nauwelijks tot geen mogelijkheid tot het delen van zorgen mbt het ouder worden.
Van degenen die mantelzorg ontvangen, krijgt 34% dit van de partner, 31% van de
(schoon)kinderen, 28% van de buren en tot slot 7% op een andere manier.
Het contact met familie en kinderen wordt door 94% positief beantwoord. Voor contact met de
buren is dit 95%.
Het Sociaal Plein is bij 73% van de bezochte huishoudens bekend, de Stichting Hilversumse
Meent bij 88% en wijkcentrum de Kruisdam bij 94%. Voorts kent 80% het Informatiepunt Welzijn
& Zorg en 78 % Meentbewoners voor Meentbewoners.
Het wijkblad “Je Meent Het” wordt door 99% regelmatig gelezen. Daarnaast leest 87% lokale
bladen.
Er wordt bij elk bezoek een informatiemap verstrekt. Daarnaast wordt op verzoek informatie
achtergelaten o.a. over de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (11),
personenalarmering (7) en Vier het Leven (4).
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53

14-10-2016

55
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52
51
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65
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42
40
39
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7
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31
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29
28
26
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19-4-2014

67

10-1-2014

61
56

18-10-2013

30-3-2013

21-12-2012

56

9-3-2012

63

16-12-2011

16 sept 2011

11-mrt-11

17-dec-10

17-sep-10

30

16-jan-10

40

16-okt-09

60 56

23-01-09

70

brunch 110409

50

07-11-08
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Aantal Deelnemers Eetcafe vanaf 7 november 2008
66

28

20
19

10

0
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Beweegactiviteiten buurtsportcoach 60 +
beweegactiviteit

Buurtwandelingen
FitGym
Pilates 60+
Volleybal Overdag
Linedance
Stijldans opfris
Golf-clinic
Tai Chi
Duofiets
Zwemgroep BSC
Val-preventiecursus mei
totaal 2018
totaal 2017
Leefstijlactiviteit
Valpreventie infomiddag 14 mei
Valpreventie infomiddag 1 oktober
Diabetes info
middag
Fit en
gezondmarkt
Koolhydraat-arm
dieet
Lichtjes wandeling
Beweegadvies
totaal 2018
totaal 2017

verwachte
deelnemers
(werkplan)
45
33
22

Werkelijk
aantal
deelnemers
40
30
20

19
18
10
6
10
36
10
12

16
19
15
0
8
12
8
6

221

178
161

+ 16 t.o.v. 2017

30

33

30 jan 2018

1
0

nieuw: 1 oktober 2018 week van
Valpreventie
niet doorgegaan

58

nieuw: 27 oktober 2018

6

5

10
68

60
80
237
91

3 personen interesse maar kwam dag en
tijdstip niet uit
Indicatieve schatting

22

frequentie

2x p.w. ma. & do. 9.30-10.15u
2x p.w. ma. & do. 10.30-11.15u
2x p.w. ma. 11.15-12.15u;
do 9.30-10.30u
1x p.w. wo 9.30-11u
6 x vri 16.30-17.30u
6 x vri 15.30-16.30u
niet doorgegaan
6x woe 11.30-12.45u
3x beschikbaar
2 x p.w. do. 15.30-16.15-17.00u
2 x p.w. ma en do 14.00-15.00u

+ 143 t.o.v. 2017

Beweegactiviteiten voor de jeugd door de buurtsportcoach senioren
beweegactiviteit

Rol bsc 60+

Buitenspeeldag

Organisatie en
coördinatie
Medeorganisatie en
communicatie

Alternatief
‘Rondje Meent’

Totaal
deelnemers
> 150

frequentie

> 30

eenmalig

eenmalig
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