Bestuursvergadering SHM 11 mei 2022
1. Opening en welkom
Rob opent de vergadering. René heeft bericht van verhindering gezonden.
2. Ingelast voor het bestuur
Johan heeft te kennen gegeven dat hij met het bestuurswerk stopt, maar is bereid om formeel (alleen
in naam) voorzitter/secretaris a.i. van het bestuur te blijven, gezien het statutaire belang.
Hij zet wel zijn werkzaamheden als trekker van de werkgroep MFC voort. Ook wil hij de Stichting
vertegenwoordigen bij representatieve gelegenheden, zoals het komende afscheid van enkele
langjarige vrijwilligers.
MFC: Johan doet enkele inhoudelijke mededelingen over de uitkomst van het laatste
haalbaarheidsonderzoek door de gemeente. De financiële gegevens bleken nog altijd niet echt
veelbelovend.
De Stichting doet er goed aan om na te denken over een alternatief.
3. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen
Lopende de vergadering.
4. Verslag van de bestuursvergadering van 28.04.2022
Vastgesteld.
5. Input voor het wijkblad van: juni 2022
Voor het laatste wijkblad van dit seizoen worden enkele onderwerpen genoemd.
6. Vervolg op de Vacature beheerder binnen de SHM:
Reacties en vervolg op het sturen van de brandbrief door de SHM samen met Versa Welzijn en de
ontvangen sollicitaties tot nu toe
Tot verrassing van het bestuur zijn 5 sollicitaties ontvangen. Samen met Versa wordt nu gekeken wie
een geschikte kandidaat zou zijn voor de functie beheerder – sociale verbinder.
Daarna wordt het gesprek met de gemeente aangegaan over het financiële plaatje.
Rob heeft een afspraak met Ute, Zina en Hourryia om over de vervolgprocedure te praten.
Rob
7. Verslag van het gehouden wijk wethouderoverleg op 21.4.2022 en toevoeging vorig verslag
Akkoord bevonden.
8.

Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:
- Stavaza Bar en Consumptieprijzen per 1.9.2022; (project Horeca; Bert v.d. Broek)
Geen ontwikkelingen te melden.
- Stavaza project DUO-fiets (Eline/Anouck)
De duofiets kan via de buurtsportcoach worden gereserveerd en is al in gebruik. Punt is hiermee
afgedaan.
- Stavaza Inovum: verrekening van incidentele kosten per 1.5.2022 (Rob)
Ook afgedaan.
- Wachten op de reactie van de adviescommissie vanwege de toetsing van het beleid aan
statuten en huishoudelijk reglement, (afspraak van 22.3.2022)

Nog geen reactie ontvangen. Rob informeert naar de svz. Otger Meuwissen is tot de
adviescommissie toegetreden.
Rob
- Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen definitief wordt goedgekeurd met de
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw
organogram en de invulling daarvan (voorlopig nog even PM)
PM.
- Stavaza fietscrossbaan: Verzoek aan het college voor ondersteuning is gedaan.(Ute)
Ligt bij de gemeente. Een reactie wordt afgewacht.
- Stavaza Beweegtoestellen in de Meent (project loopt via Ute)
Ook hier is het wachten op een reactie vanuit de gemeente. Het geld is er, de offerte eveneens –
deze heeft een deadline!
- Stavaza verkeersveiligheid en het GAD (René)
Geen ontwikkelingen bekend.
9.

Ontvangen mailtjes tav.
- Meentmakers; stand van zaken omtrent de promotiedag op 28.5.2022 (Zina/Eline) en wat te
doen met plastic in de Kruisdam?
Versa organiseert dit evenement, waarin het wijkwerk zich presenteert. Bekostiging gebeurt
vanuit het wijkbudget. De presentaties vinden deels buiten plaats en deels in de Kruisdam.
Dit keer lukt het nog niet om te werken met plastic bekertjes, die men voor € 1 koopt en steeds
opnieuw kan laten vullen.
- Vacature beheerder Sporthal; mailtje van Jos Out dd. 21.4.2022 ( via Optisport)
- Horecavergunning: standpunt van de gemeente en het vervolg voor de SHM (Ute)
Nog geen respons ontvangen.
- Verslag Meent Maak je Mooi met voorstellen (mailtje van Ellen van 4.5.2022)
Als alle kosten zijn verrekend met de SHM mogen de extra opbrengsten voor 50% aan een goed
doel worden geschonken. Aan uitbreiding van de activiteiten binnen het concept van MMJM
verbindt het bestuur de voorwaarden dat dit geen winstoogmerk mag behelzen en onder de
vlag van MMJM moet vallen .
Rob
- Mailtje van Fred Goores (wijkbeheer) notulen 17.4.2022; volgende keer 11.7.222
Rob wil de vergadering van 11 juli namens het bestuur bijwonen.
Rob
- Vertrouwenscontactpersoon: opsturen voor gratis VOG’s
- Vertrouwenscontactpersoon Fred van Sprang: plaats van vermelding op de site? (Rob)
Kas
- Gooi en Eemlander: interview met vrijwilligster Hanneke de Koning ( in Je Meent Het?
Vermelding in het wijkblad.
- Digitalisering ruimteverhuur in De Kruisdam vanaf 1 juni
Op de website komt een formulier waarmee een aanvraag kan worden ingediend.
Gebruik Kruisdam op vrijdagavond: aan de twee vrijwilligers kan gevraagd worden of zij bereid
zijn te openen en te sluiten en in de tussenliggende tijd het beheer te voeren en hand en
spandiensten te verrichten.

- E-herkenning
Rob weet inmiddels welke instanties benaderd moeten worden en welke aanbieders er zijn.
Rob
10. Rondvraag
Het bestuur besluit het compensatie-aanbod van de voormalige drukker te accepteren voor de
misdruk van het wijkblad van april. Doordat er een herdruk moest plaatsvinden verscheen het blad
veel te laat. Het voorstel is om diverse, door Drukwerkdeal te realiseren publicatievormen te
aanvaarden tot een bedrag van € 250,-. Het wijkblad wordt inmiddels elders vervaardigd.
Adrie heeft in een mail laten weten dat ze per 1 juni stopt met de verhuur en het verdelen van de
ruimtes in het wijkcentrum.
Het bestuur zal contact met haar opnemen.
Kas
In de zomerperiode zal De Kruisdam alleen open zijn voor bepaalde activiteiten die doorgaan mits
iemand die een sleutel bezit bereid wordt gevonden om te openen en te sluiten.
11. Volgende vergaderingen:
Woensdag 1 juni
Woensdag 15 juni
Woensdag 6 juli
Steeds om 19.30 in de Kruisdam
12. Sluiting.

