
Verslag bestuursvergadering SHM, 16 februari 2022  
 
Aanwezig:    Rob de Graeve, Kas Horstman en René Rovers, aspirant bestuurslid 
T.b.v. punt 1:   Bert v.d. Beek, Nico Zeldenthuis 
   
1. Opening  
Rob opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Gesprek met de heren van het computerservicepunt   
Per 1 mei wordt de bovenzaal van De Kruisdam verhuurd aan de zorgorganisatie Inovum. Het 
computerservicepunt verliest daarmee zijn vaste plek. Uit het gesprek met Bert en Nico wordt 
duidelijk dat het bezoekersaantal sinds de 1e corona-uitbraak aan de club sterk is teruggelopen. Het 
is om diverse redenen twijfelachtig of dit nog zal herstellen.  
Afgesproken wordt om via het wijkblad en de website bekend te maken dat hulpvragen voortaan via 
het Infopunt en MVM zullen lopen.  
Aan Jos zal worden gevraagd te bezien of er op dinsdag ruimte beschikbaar is voor enkele uren. 
Kas zal nazien in hoeverre het bestaande abonnement op Office 365 nog van toepassing is en 
bespreekt met Nico en Bert wat er met de afgeschreven apparatuur moet gebeuren. 

➢ Kas  
 
3. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen  
Lopende de vergadering.  
 
4. Verslag van de bestuursvergadering van 2.02.2022  
Goedgekeurd en vastgesteld. 
 
5. Input voor het wijkblad van: maart 2022  
Is rond. 
PM voor april: Pilot in de Meent (VVD en HvH)  

 
6. Evaluatie Coronamaatregelen nav. de mededelingen en persconferentie op 13 februari  
De actuele informatie wordt op de site gezet.  
De voltallige bridgeclub (45 personen) wil vanaf 23 februari weer gebruik maken van de grote zaal. 
Echter: de maatregelen gelden tot aan de 25e. 
Kas communiceert met Marcel. 

➢ Kas 
 
7. Vervolg op de Vacature beheerder(s):  

- Reacties op de vermelding op de Site van de vrijwilligerscentrale en van de SHM (Kas) 
- Reacties van de gemeente (Rob Hopmans) 
- Reacties van overige instanties (Versa en de vitrinekast?) 

Bovenstaande pogingen leverden niets op. 
De hoop is nu gevestigd op reacties n.a.v. het artikel in het komende wijkblad. Blijven die uit: dan kan 
worden overwogen om in gesprek te gaan met een professionele partij. 
 
8. Inovum: Het voorstel voor verhuur per 1.5.2022 voor langere periode van de bovenzaal  

- (plus het gesprek met de huidige gebruikers omtrent vervangende ruimte; zie verslag 
beheer 2.2.2022) 

De laatste puntjes op de i worden thans gezet.  
 
 



9. Stavaza Vacature Buurtsportcoach; 5 reacties ontvangen (Rob/Sportservice)  
Er zijn 5 reacties binnengekomen. In aanwezigheid van Kas, Rob en Femke van Sportservice zal met 
elk van de meest geschikt geachte sollicitanten het eerste gesprek worden gepland op 9 maart 2022. 

➢ Rob, Kas, Femke 
 

10. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Reacties van de adviescommissie op de toegezonden stukken WBTR (Rob) 
- Reacties van vrijwilligers op het beleidsstuk en bijlagen (sluiting 15.2.2022) (Kas) 
- Reacties van de adviescommissie op de toegezonden memo over wijk- 

gerelateerde/wijkgerichte activiteiten, aangevuld met rekenvoorbeelden.(Rob) 
- Stavaza update vrijwilligersadministratie per 1.1.2022 (Kas) 

➢ Wordt op 17 februari besproken. 
 

- 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) 

 
- Stand van zaken Crowdfunding fietscrossbaan: (Rob) 

Geen recente ontwikkelingen te melden. Het vanuit de jeugd ontstane plan moet eerst verder 
worden uitgewerkt. 
 

- Beweegtoestellen (Rob/Ute) 
Het (onbegrijpelijke) wachten is nog steeds op ‘akkoord’ van de gemeente m.b.t. de reeds 
voorgestelde locatie achter het basketbalveldje. Daar is ruimte voor een calisthenicsparkje met 
enkele beweegtoestellen. 
De deadline voor de beschikbaarheid van het door het rijk aan de gemeente beschikbaar gestelde  
geld voor dit doel is 1 juni. Hierna vervalt het bedrag aan de algemene middelen. 

 
11. Reacties op het verzoek van het bestuur aan alle barmedewerkers om op te treden als 

vervanger van Ada dan wel toestemming te geven (AVG) om gegevens te delen met de clubs. 
Aantal reacties: tot nu toe 7 stuks van de 25 gedane verzoeken) 

 
12. Noodkreet van het bestuur aan de Meentbewoners 
Komt in het wijkblad maart 2022  

 
13. Ontvangen mailtjes tav. 

- Gesprek met de heer C. Timmerman, wijkbewoner aan de Meikevermeent 
Er heeft een gesprek met een positieve toonzetting plaatsgevonden. 

 
- Henk Faas omtrent het stoppen als barmedewerker (hoe om te gaan met de drank en 

horecavergunning op naam van betrokkene en verleend voor de Kruisdam) 
Over de vraag hoe om te gaan met de vergunning zal contact worden opgenomen met Jos en de 
gemeente Hilversum. 
Het bestuur zal Henk bedanken voor zijn inzet.  

➢ Kas 
 
 
- Artikel in de krant omtrent het opvullen van lege plekken in de Meent en Kerkelanden (Johan 

Kremer) 
Ontwikkelingen vanuit de gemeente worden afgewacht. 

 



- Controle jaarrekening 2021: mail van Lucy met concepten. 
Op 1 maart vindt de controle door de kascommissie plaats. Het jaar 2021 wordt afgesloten met een 
verlies wat voor een deel gecompenseerd wordt door subsidie van de gemeente. 

 
- Voorgenomen bestuur besluit: alleen nog maar pinnen per 1.9.2022 

Geconstateerd wordt dat er al volop gepind wordt door de bezoekers. 
 
- Jeroen Verheijen: Koninginnedag/nacht; deadline 7 maart 2022 

Informatie staat inmiddels op  de website. 
 

- Aankondiging van de ALV van Meentzicht 
Ter kennisgeving aangenomen. 

 
- Vervanging lampen Meent Cultureel 

De vraag om hiernaar te kijken ligt nu bij beheer. 
 
14. Jaarverslag 2021: hoe gaan we hier mee om? 
Vanwege de onderbezetting van het bestuur en de grote werkdruk zal aan alle aanspreekpunten en 
de voorzitters van de clubs om een schriftelijke bijdrage worden gevraagd. Het verslag over 2020 zal 
worden meegestuurd als voorbeeld.  
Het jaarverslag 2021 moet uiterlijk 1 april worden ingeleverd. 

➢ Kas 
 
15. Werkplan 2023; hoe gaan we hier mee om? 
Hier geldt als uiterste datum 1 augustus 2022. De door het bestuur goedgekeurde begroting (1 
oktober ‘22) wordt door de gemeente beoordeeld, waarbij gekeken wordt of deze aan de 
beleidsdoelstellingen voldoet. Bij akkoord volgt de toewijzing van subsidie. 
 
16. Rondvraag 
Kas kreeg de inloggegevens van de facebookpagina van Lisette Stins en is nu medebeheerder. Dat 
biedt mogelijkheden om berichten en activiteiten van de Stichting meer zichtbaar te maken en 
bekendheid te geven. Ook vacatures kunnen worden geplaatst.  
 
Oversteek kruispunt Meentweg/Zuidermeent: de officiële fietsroute wordt nogal eens omzeild 
omdat die door fietsers als gebruiksonprettig en onlogisch wordt ervaren. De bochten zijn te kort en 
te haaks. Nogal wat fietsers nemen de oude route en steken eenvoudig diagonaal de Meentweg over 
om aan de overkant eerst een stuk over de weg te fietsen, waarna zij even verderop het fietspad 
weer bereiken.  
De heer Rovers wordt gevraagd om dit kenbaar te maken aan wijkbeheer en een mailtje te sturen via 
wijkbeheer@hilversumsemeent.nl met een cc aan het bestuur. 
 
Via info@hilversumsemeent.nl kwam het verzoek binnen of de volleybalvereniging een 
volleybal.overdag@hilversumsemeent.nl adres mag laten aanmaken. Het bestuur wil hier eerst 
verder over nadenken. 

➢  Kas zal vragen het verzoek nader toe te lichten.  
➢ Agendapunt voor de volgende vergadering 

 

17. Volgende vergadering: 02 maart  2022  om 19.30 in de Kruisdam   

   
18. Sluiting! 
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