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Voorwoord en Verantwoording  
 

 

Met genoegen presenteert het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent het Jaarverslag 2013 met 
daarin opgenomen het verslag van het Bestuur en de Jaarrekening. 

Het jaar 2013 is voor de Stichting en al haar betrokken vrijwilligers een enerverend jaar geworden. 
Bestuurlijke veranderingen en vooral een grote verbouwing van het wijkcentrum De Kruisdam met de 
vernieuwing van het interieur vonden dit jaar plaats. 

Ondanks de bestuurlijke wijzigingen en de verbouwing heeft de Stichting toch een goed jaar gekend zoals 
mag blijken uit dit jaarverslag. Zowel de bestuurlijke veranderingen als de verbouwing zullen pas hun volle 
effect resulteren in 2014. 

Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent is verantwoordelijk voor de inhoud van dit jaarverslag met 
uitzondering van de rapportages van de clubs, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. 

Wij verklaren kennis te hebben genomen van de subsidieregeling van de gemeente Hilversum (ASV 2011) 
en de Jaarrekening dienovereenkomstig te hebben ingericht. Buiten de aangegeven middelen staan de 
Stichting geen andere middelen, direct of indirect, ter beschikking. In dit Jaarverslagen is de 
beoordelingsverklaring op de Jaarrekening door Meester & Kuiper Accountants opgenomen.  

Er hebben na balansdatum op 31 december 2013 geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materiële 
invloed zijn op de in de Jaarrekening gepresenteerde cijfers.  

  

Aldus naar waarheid opgesteld en getekend op: 24  maart 2014  

 

 

 

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

Dhr. AE. Hilberts Dhr. P.M.L.J. Michielsens Dhr. H.E.W. Kwak 
Vlinderrneent 95  Kroosmeent 3  Rietmeent 106 
1218 EX Hilversum 1218 BA Hilversum 1218 AZ Hilversum 
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Algemeen beeld  
 

Het bestuur SHM heeft zich in 2013, naast het volgen van de voortgang van de verschillende activiteiten,  
voornamelijk toegelegd op zoeken naar een nieuwe voorzitter en penningmeester en de verbouwing van e 
Kruisdam. Verder is veel aandacht besteed aan de herziening van het huishoudelijk reglement, wat begin 
2014 zijn definitief beslag zal krijgen. 

Drie bestuursleden, mevrouw Riek Willemsen en de heren Wijnand Versteeg en Ad Pels hebben het 
bestuur verlaten. Het bestuur is hen bijzonder dankbar voor de inzet de voorbije jaren. 

Vanuit de  commissies en werkgroepen volgen enthousiaste vrijwilligers zorgvuldig de voortgang van 
bestaande zaken (en waar nodig sturen zij bij) alsook zetten zij nieuwe aandachtspunten op de agenda. Zie 
hiervoor verder de verslagen van de verschillende commissies. 

 

De relatie tussen Bestuur SHM en de Gemeente Hilversum (B&W en ambtenaren) wordt door het gehele 
bestuur als prettig, constructief en prima werkbaar ervaren. Er is ook veel waardering voor de inzet van 
enkele ambtenaren die op vele dossiers actief bijdragen aan een samenhangende en zo nodig versnelde 
voortgang.  

 

In 2013 zijn twee belangrijke zaken gerealiseerd voor de Meent, namelijk de Noordermeentflat, nu 
Meentzicht genoemd, en de Kinderboerderij. 

 

 

Communicatie met de wijk  

 

Vol lof zijn wij nog steeds naar het gehele team die elke maand weer met elkaar zorgen dat er een 
informatief wijkblad bij ieder wijkbewoner in de bus terecht komt. Een wijkblad vol met interessante 
nieuwtjes en ontwikkelingen. 

 

De website is volop in de lucht en draagt bij tot meer inzicht in wat er allemaal gebeurt in de wijk.  

 

De wijkvergaderingen zijn en blijven voor het bestuur een prettige mogelijkheid om  te luisteren naar wat 
er leeft in de wijk zodat er nadien besproken en besloten kan worden wat daar concreet mee kan en moet 
worden gedaan. 
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Portefeuilles en Aandachtsgebieden  
 

1. ‘Activiteiten en Evenementen’. 

Bijeenkomsten van de commissie: op 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 7 augustus, 4 
september,18 september,16 oktober, 20 november en 9 december 2013 en een vergadering van alle clubs 
en activiteiten op 29 november 2013. 

De commissie bestond uit: Wim Wolfswinkel (voorzitter), Riek Willemsen, Veroni van Rijswijk, Sonja 
Overman-Tromp (4 september afgetreden), Bert van den Broek, Ruud van den Broek en vanaf 7-8-2013 
Pieter Kannegieter als nieuw commissielid.  

 

Nieuwe activiteiten:  

vrijdagmiddagborrel: op de laatste vrijdagavonden van januari t/m mei werd een borrel gehouden waarvan 
de laatste twee (o.a. een kleedjesmarkt voor kinderen en de uitnodiging van de nieuwe appartement 
bewoners) goed bezocht werden. Door de verbouwing is dit vanaf september voor de rest van het jaar stop 
gezet. 

 

Niet doorgegaan: dauwtrappen daar dit midden in de voorjaarsvakantie viel.  

Een oproep voor vrijwilligers om een vliegerdag te organiseren leverde geen aanmeldingen op. 

 

Verder hielden wij ons bezig met:  

40-jarig bestaan van de wijk in 2014: regelmatig werd hierover van gedachten gewisseld en ook het 
bestuur van SHM werd hierin betrokken. In maart 2014 wordt een feestavond met muziek “Back to the 
Seventies” met een DJ voor alle meentbewoners gehouden en bij het Pleinburenfestival in september 2014 
wordt goed uit gepakt door dan ook alle clubs zich te laten presenteren. 

Opening verbouwd wijkcentrum: hierover werd regelmatig van gedachten gewisseld en het bestuur SHM 
hierin betrokken daar dit rechtstreeks onder hen valt. Dit zal op 18 januari 2014 plaats vinden. 

Alzheimercafé: wij hebben ons als commissie uitgesproken om de eindredacteur van ons wijkblad als 
aanbrengster voor bijeenkomsten vanaf januari 2014 te steunen. 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2014: de uitnodigingen aan de partijen werden in december verzonden, 
waarna de datum op 4 maart 2014 is bepaald. 

 

Bestaande éénmalige activiteiten:  

Op de clubs&activiteiten vergadering van 29 november kon iedere club en activiteit via hun bestuur zijn 
zegje doen. De clubs waren heel tevreden en hebben feitelijk nauwelijks wensen. Verder hebben wij een 
tweetal keren besturen van clubs en activiteiten geïnformeerd over de aanvang van de verbouwing en de 
consequenties hiervan. 
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Repair Café: werd iedere tweede maandagavond van de maand gehouden en voorziet zeker in een 
behoefte om kapotte spullen te repareren. Aantal bezoekers lag tussen de 5 en 10 per avond. Een dame 
heeft zich aangeboden om herstelwerkzaamheden aan kleding te verrichten. September is wegens de 
verbouwing niet doorgegaan. 

Paaseieren zoeken: ondersteund door een tweetal paashazen konden een groot aantal kinderen eieren op 
het voetbalveld zoeken en na afloop in het wijkcentrum een gevonden stenen ei omruilen voor een 
chocolade ei. Dit evenement wordt al jaren door dezelfde sterk betrokken vrijwilligers georganiseerd. 

Fietsenrally: door een tweetal enthousiaste mannen werd de route richting Huizen uitgezet. Het was een 
afwisselende tocht met mooi weer en na afloop een heerlijke barbecue met zelf gemaakte salades.  

Roeien bij Ottenhome: voor de vrijwilligers werden door Ottenhome gratis roeiboten op de maandagen 
beschikbaar gesteld en hier hebben wij op maandag 5 en 12 augustus dankbaar gebruik van gemaakt. Door 
voorspellingen van slechter weer waren er niet al te veel deelnemers, maar wel gezellig. 

Pleinburenfestival: op 21 september hadden wij wederom geluk met het weer en zelfs de zon liet zich zien. 
Gelijk aan voorgaande jaren kwamen hier heel veel kinderen op af en de bungeejump trampoline en 
Snappy de Draak was een groot succes en de vele ouders stonden hiernaar te kijken en dronken en aten 
wat. 

Sint Nicolaas intocht: door vele vrijwilligers werden in het wijkcentrum een leuke middag met spelletjes 
voor de kinderen verzorgd en het was bijzonder druk. Aan de waterkant werd door een prima ploeg iets 
groots verricht om de Sint door de nieuwe voorzitter van SHM en de burgemeester te doen ontvangen. Dit 
jaar hadden wij droog weer en de aankomst trok heel veel kinderen met hun ouders.  

Beatrix Christmas Brass band: tijdens Moonlightshopping op 23 december, waarbij wij wat het weer 
betreft het niet hebben getroffen. Het regende continue en een harde wind speelde ons parten, bij zowel 
de opbouw, bij de muziek van Beatrix Brass in de tent en de afbraak. Binnen was het gezellig maar in het 
winkelcentrum was het heel rustig. 

Kinderactiviteit van Versa: door Jaco en zijn team weer perfect georganiseerd en veelal heel druk bezocht. 

 

2. ‘Beheer, Accomodatie en Faciliteiten’ 

 Commissievergaderingen: 

De commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten kwam in 2012 zeven maal bij elkaar en bestond uit de 
volgende leden: Ad Pels, (voorzitter), Ada Brouwer (beheer bar) Adrie Faas (verhuur wijkcentrum), Johan 
van der Snoek (financiën bar) en Piet Steenman (technisch beheer). Vanaf september heeft  Bert van den 
Broek de vergaderingen bijgewoond. Hij heeft de verbouwing gecoördineerd en heeft zich voorbereid op 
het voorzitterschap van de Commissie Beheer, waarbij hij per 1 januari 2014 ondergetekende zal opvolgen. 
De bijeenkomsten hadden als doel het bespreken van alle zaken aangaande het beheer van het 
wijkcentrum. Van alle bijeenkomsten werd een verslag gemaakt. 

 

Reanimatie en AED trainingen: 

Het wijkcentrum beschikt over een AED (Automatische Externe Defibrillator). 16 personen hebben   een 
reanimatie/AED certificaat. Herhalingstrainingen werden in april en mei door T-Rope training uit Hilversum 
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verzorgd, 14 vrijwilligers volgden de herhalingstraining intern en 2 personen volgden een externe door hun 
werkgever betaalde herhalingsopleiding BHV.  

Controle van blusmiddelen, AED, verbandtrommel, noodverlichting en ontruimingsalarm 

Door een gecertificeerd bedrijf zijn alle blusmiddelen gecontroleerd en goedgekeurd. 

Door vrijwilligers werden periodiek de AED, verbandtrommel en noodverlichting gecontroleerd. Het 
bestaande ontruimingsalarm is tijdens de verbouwing verwijderd. Onder verantwoordelijkheid ven de 
gemeente is er voor het gehele complex (jongerencentrum, sporthal en wijkcentrum) een nieuw systeem 
aangelegd. Binnen het complex zijn op strategische plaatsen drukknoppen aangebracht waarmee het 
ontruimingsalarm geactiveerd kan worden. Het ontruimingsalarm is niet gekoppeld aan automatische 
brandmelders, ook wordt er niet automatisch doorgemeld naar de brandweer. Het bedieningspaneel is in 
de beheerderskamer van de sporthal geplaatst. Middels een noodsleutel die in de sporthal naast de 
beheerdersruimte hangt, kan die ruimte worden betreden en het alarm uitgeschakeld worden. 
Ontruimingsoefeningen zijn niet gehouden. 

 

Bar: 

Twaalf vrijwilligers zijn in het bezit van het certificaat Sociale Hygiëne. Tijdens de openingsuren van de bar 
was altijd één van deze medewerkers aanwezig, bijgestaan door andere vrijwilligers. In de loop van het jaar 
hebben zich een aantal  nieuwe vrijwilligers als barmedewerker aangemeld. 

Er zijn geen problemen geweest met invulling van de barroosters. De barprijzen werden per 1 januari 
aangepast.  

Verhuur van het wijkcentrum: 

Het wijkcentrum werd aan verschillende organisaties voor diverse educatieve en culturele doeleinden 
verhuurd.  

Ruimte en opslag: 

De Gemeente heeft t.b.v. de Stichting de (gratis) opslagruimte in het gebouw van de voormalige 
groenvoorziening/brandweer aan de Mierenmeent stilzwijgend verlengd. Indien het gebouw wordt 
verhuurd of een andere status krijgt, zal die opslagruimte niet meer beschikbaar zijn. Gestreefd wordt om 
uiteindelijk alle daar aanwezige spullen in het wijkcentrum op te slaan.     

Vervangingen en Investeringen: 

Ten behoeve van het wijkblad werd de drukmachine na 2.500.000. afdrukken! vervangen door een nieuwe. 

De vaatwasmachine moest worden vervangen vanwege vele storingen en hoge reparatiekosten. De batterij 
van het AED apparaat werd vervangen. Ten behoeve van het internetcafé werd een laptop aangeschaft. De 
oude PC’s werden afgevoerd. 

Met betrekking tot de herinrichting van het wijkcentrum zijn diverse geplande vervangingen uitgevoerd, 
zoals nieuw meubilair voor bar en nieuwe vergaderruimte, nieuwe vloerbedekking en gordijnen. Ook werd 
er flink geïnvesteerd in de afwerking van de diverse ruimtes. De verbouwing werd gefinancierd door de 
gemeente, de Stichting Hilversumse Meent heeft  € 35.000,= uit zijn reserves bijgedragen. Het oude 
incourante meubilair zal worden verkocht. Van een niet nader te noemen externe organisatie hebben we 
een 20-tal nagenoeg nieuwe overtollige vergaderstoelen met bijbehorende tafels gekregen. 



 
 

9 
 

Inspectie brandveiligheid 

In het verslagjaar zijn er geen brandinspecties geweest. 

Huishoudelijk reglement: 

Het huishoudelijk reglement van de stichting werd in december door het bestuur van de stichting afgerond.  

Verbouwing 

Halverwege het verslagjaar werd door de Gemeente het groene licht gegeven voor de uitbreiding en 
verbouwing van het wijkcentrum. Nadat eerst de voormalige peuterzalen verbouwd zijn en het 
jongerencentrum was verhuisd, is gestart met de verbouwing. Deze  heeft een enorme impact gehad voor 
alle gebruikers en vrijwilligers van het wijkcentrum. De beheerscommissie heeft enorm haar best gedaan 
om alle activiteiten zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan, wat voor het grootste deel ook gelukt is. Om 
kosten te besparen is door de aannemer het verbouwingswerk gedaan maar werd de volledige afwerking in 
eigen beheer uitgevoerd. Met een vast groepje vrijwilligers is maandenlang dag in, dag uit, gewerkt om dit 
te verwezenlijken  wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een modern wijkcentrum waar de Hilversumse 
Meent trots op mag zijn. Dit alles heeft geresulteerd in een vergrootte barruimte met een schuifwand naar 
de biljartzaal, nieuwe vergaderruimte, een extra grote zaal, een gesprekskamer t.b.v. onder meer het 
infopunt, nieuwe toiletten, een ruimte waarin een toekomstige nieuwe keuken geplaatst kan worden, een 
gespreksruimte en een grote hal met automatische toegangsdeuren. Ook is een nieuwe ruimte gecreëerd 
t.b.v. de drukactiviteiten van het wijkblad. Om toch voldoende opslagruimte te hebben wordt in het 
computerlokaal een wand geplaatst.  

 

3. Wijkontwikkeling, Wijkbeheer en Wijkwelzijn  
Vergaderdata: 5 februari, 27 maart, 1 mei, (12 juni en 21 augustus vervielen bij gebrek aan punten), 9 
oktober en 27 november. 

Leden per eind 2013: Gerard Bierlaagh, Fred Goores, Cees Huisers, Peter Kuyper, Eric ’t Hart, Everard 
Sonnenberg, Alfons Vreman  

Begin 2013 traden Annelies Wolf-Van Til (te drukke baan) en Wim Peelen (o.a vanwege stopzetten fase 2 
bouwplannen) terug uit de commissie. 

De voormalige werkgroep Centrumgebied wordt opgeheven. Allereerst omdat de plannen voor fase 2 in de 
ijskast zijn gezet door Gooi en Omstreken en er dus weinig (bouw)activiteiten zijn om bij betrokken te 
worden. Maar ook om op te gaan in de nieuw te vormen commissie Wijkontwikkeling, Wijkbeheer en 
Wijkwelzijn (hierna aan te duiden met commissie WOBW), passend in de gewijzigde structuur van de 
organisatie. 

De werkgroepleden  van WOBW zijn de volgende taken toebedeeld: 

Everard Sonnenberg: voorzitter en de trait-d’union met het stichtingsbestuur en maakt daar ook deel van 
uit. 

Fred Goores: secretaris( en notulant van de vergaderingen). Zendmast en contact met GNR (Gijzenveen) 

Cees Huisers: Welzijn en Zorg en aanspreekpunt voor vrijwilligers van wijkinfopunt. Met het vertrek van 
Cees als bestuurslid is wordt de portefeuille WWZ voorlopig toegevoegd aan onze commissie. Evaluatie zal 
na een jaar plaatshebben. 
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Alfons Vreman: kinderboerderij 

Eric ’t Hart: openbare werken, groen (glasvezel) 

Peter Kuyper en Gerard Bierlaagh geen vaste toegedeelde taken 

De commissie heeft zich bezig gehouden met signaleren en doorspelen naar de gemeente van noodzakelijk 
onderhoud en herstel van bestrating en groen o.a. rond sporthal en Bijenkolonie en de jeu-de-boulesbaan. 
Problemen met vandalisme en (gebrek aan) toezicht bij verplaatste hangplek , ook met de wijkagent is 
contact opgenomen. Eric heeft meegelopen met de wijkschouw. 

Contacten met GNR over inrichting van Gijzenveen, faciliteren van voorlichtingsavond in juni in het 
wijkcentrum. Publicatie in wijkblad. 

Contact proberen te leggen met KPN over zendmast (later in het jaar overgenomen door Alexander 
Hilberts). Eindelijk komt er weer beweging in. 

Kinderboerderij: Problemen met afwatering bij de nieuwe brug aangekaart. 

Tenslotte werd er stevig gebrainstormd over mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen bij het 
winkelcentrum. De schetsen zijn via Alexander aan de gemeente doorgegeven. 

Infopunt 

Ook in 2013 werd het infopunt weer  bemenst door de vertrouwde  vrijwilligers te weten: 

- Greet Veldkamp , - Maria van Leeuwen, - Marie-José Joosten, - Veroni van Rijswijk, - Marijke Timmer 

Ondersteuning werd verleend door Ellen Pals van Versa Welzijn. 

Vanuit het Bestuur van de Stichting Hilversumse Meent beheerde Cees Huisers de portefeuille welzijn en 
was aanspreekpunt tussen bestuur SHM en medewerksters infopunt. 

In 2013 was het infopunt wekelijks geopend, elke dinsdag ochtend tussen 10-12 u. 

Gedurende de vakantieperiodes  was het infopunt gesloten. Diverse meentbewoners hebben de weg naar 
het infopunt weten te vinden en kunnen helpen om hen  verder wegwijs te maken in de soms jungle van 
vragen en instanties. Vragen die gesteld worden zijn vaak voor vervoer, huishoudelijke hulp of 
woningaanpassing. 

Verder is er contact geweest met de WMO-consulente om de vrijwilligers van het info-punt inhoudelijk bij 
te praten.  Op deze wijze worden onze vrijwilligers op de hoogte gehouden van de WMO ontwikkelingen 
om op alle vragen een goed antwoord te hebben, en kunnen verwijzen naar de juiste instanties. 

Voor de vrijwilligers van het infopunt was 2013 een jaar van geen vaste plek hebben en weer even een 
plekje zoeken tijdens de verbouwing van de ‘Kruisdam’ om toch bereikbaar te zijn voor alle 
meentbewoners. Maar de vooruitzichten op een mooie vaste plek na de verbouwing  deed veel leed 
verzachten. 

 

Gemeentelijk WWZ-loket:  Al vanaf de instelling van het infopunt was ook 1x per week een medewerker 
van het gemeentelijke WWZ-loket aanwezig. Eind 2012 heeft de gemeente besloten dat  –door het 
afnemen van het aantal bezoekers- deze voorziening stop te zetten.  
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Dit is ook ingegeven door het anders gaan werken van  het loket per 2013 door nieuwe taken van de 
Gemeente in het kader van de WMO. Afgesproken is dat de medewerkers van het info-punt een belangrijke 
eerste schakel kan blijven vervullen voor hulp van het WWZ-loket inzake WMO aanvragen. 

 
Meentbewoners voor meentbewoners. 
Ook in 2013 blijkt deze activiteit door de meentbewoners gewaardeerd te worden. Zowel via het 
antwoordapparaat als op de bezoektijden kwamen vragen van diverse aard binnen voor hulp bij kleine 
activiteiten/klusjes.  Het helpen van een wijkbewoner wordt zeer op prijs gesteld. Ook dit wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers. Om elke aanvraag te kunnen honoreren zijn nog steeds vrijwilligers nodig die wel wat 
willen doen voor onze mede meentbewoners    
 

Jeugdactiviteiten  

Ook voor onze jeugd wordt naar vermogen best veel gedaan. Hier wordt door Versa  Welzijn  tijd en 
energie in gestoken. Zij richten zich voornamelijk op  Kinderactiviteiten in het wijkcentrum , knutselen, 
sport en spel, figuurzagen  activiteiten zijn vaste onderdelen . 

Een kleine opsomming: 

40 weken kinderactiviteiten op maandagmiddag in de Kruisdam.  

Aantal vrijwilligers: 4 vrijwilligers die wonen in de buurt. Aantal stagiaires: 2  

Coördinator Versa: Jaco van der Velde 

Van januari t/m juli open: 
Van 15:30 – 17:30: kinderclub 
Van 15:30 – 17:00  voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.  Gemiddeld kwamen hier 25 kinderen op af. 
Van 16:30 – 17:30 figuurzaagclub voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Hier kwamen gemiddeld  8 kinderen per 
keer naartoe.  

Vanaf september t/m december 2013 zijn de tijden aangepast aan het continurooster van de brede school. 
Nu open van 14:45 – 17:00:  
Van 14:45 – 16:30  kinderclub voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Gemiddeld kwamen er 20 kinderen naartoe.  
Sinds september is ook sport en spel aangeboden in de gymzaal van de Meent. Deze sportclub was voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar en was van 16:00 – 17:00. Hier kwamen gemiddeld  12 kinderen naartoe. 

 
 

4. Vrijwilligersbeleid 

In 2013 is gestart met de Commissie Vrijwilligersbeleid bestaande uit Paul Michielsens (voorzitter), Riek 
Willemsen en Marjan Meijlink. Deze commissie werkt nu aan het opstellen van een Beleidsnota 
Vrijwilligersbeleid. Deze nota bestond reeds enkele jaren in concept maar wordt nu, na het verschijnen van 
de nieuwe statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement in een definitieve vorm gegoten. Deze nota zal 
begin 2014 aan het bestuur ter goedkeuring worden aangeboden. 

Op 29 oktober had weer de jaarlijkse bijeenkomst voor de vrijwilligers plaats in het wokrestaurant in 
Huizen. Dit jaar was een bijeenkomst met partners en meer dan honderd personen waren aanwezig en 
hebben genoten van het samenzijn.  
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Interne organisatie 
 

Krachtens de Statuten  was het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent in het verslagjaar als volgt 
samengesteld: 

• Er was een vacature voor de voorzitter die per 1 oktober is ingevuld door de heer Alexander 
Hilberts. 

• De heer Paul Michielsens (secretaris en bestuurslid voor vrijwilligersbeleid; tevens 1e vice- 
voorzitter tot juni 2013) 

• De heer Wijnand Versteeg (penningmeester, bestuurslid voor financiën)per 1 oktober opgevolgd 
door de heer Herbert Kwak  

• De heer Ad Pels (bestuurslid voor het beheer, accommodatie en faciliteiten) 
• De heer Wim Wolfswinkel (bestuurslid voor activiteiten en evenementen en vice-voorzitter) 
• De heer Everard  Sonnenberg ( bestuurslid wijkbeheer en wijkontwikkeling) 
• De heer Edwin Brinkhuis ( bestuurslid Communicatie & PR) 
• De heer Cees Huizers (bestuurslid voor WWZ), ontslag genomen per 1 juli. 
• Mevrouw Riek Willemsen (bestuurslid) 
• Mevrouw Susan van der Snoek (bestuurslid ), ontslag genomen per 1 oktober 
• De heer Bert van den Broek (bestuurslid) 

Aan verscheidene bestuursleden werden commissies toegevoegd; het betreft de volgende commissies en 
leden: 

Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten: 

• De heer Ad Pels (voorzitter) 
• Mevrouw Adrie Faas 
• Mevrouw Ada Brouwer 
• De heer Johan van der Snoek 
• De heer Piet Steenman 
• De heer Pieter Kannegieter 

Commissie Activiteiten en Evenementen: 

• De heer Wim Wolfswinkel (voorzitter) 
• Mevrouw Riek Willemsen 
• Mevrouw Veroni van Rijswijk 
• De heer Bert van den Broek 
• De heer Ruud van den Broek 
• De heer Pieter Kannegieter 

 
 

Commissie Wijkontwikkeling en Wijkbeheer: 
• De heer Everard Sonnenberg  
• De heer Eric ’t Hart 
• De heer Cees Huisers 
• De heer Gerard Bierlaagh 
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• De heer Fred Goores 
• De heer Peter Kuyper 
• De heer Alfons Vreman 

Commissie Vrijwilligersbeleid 

• De heer Paul Michielsens 
• Mevrouw Riek Willemsen 
• Mevrouw Marjan Meijlink  

 
 
 
Voorts kan het bestuur advies inroepen van Adviescommissie Strategie & Beleid 
 

• De heer Fred van Leeuwen (voorzitter) 
• Mevrouw Wil van Gogh 
• Mevrouw Ans Machielsen 
• Mevrouw Ellen Pals 
• De heer Peter Mulder 
• Mevrouw Elsa Vreemann 

 
 

Vergaderingen bestuur 

Het Bestuur vergaderde in 2013 tien maal, te weten op 23 januari,13 februari, 13 maart, 10 april, 22 mei, 
26 juni, 28 augustus, 24 oktober, 20 november en 18 december. 

 

 

Wijkvergadering 

De wijkvergadering kwam in 2013 twee maal bij elkaar, te weten  op 23 april en op 12 december. 
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Verslagen aangesloten clubs 
 

 
 
Hilversum, 10 januari 2014 

Jaarverslag 2013 

In verband met de krimp van het ledenaantal naar 11, waardoor wij financieel niet uit kunnen komen, 
hebben wij - in overleg met leden en docente – besloten om met ingang van 1-1-2013 de docente een half 
uur korter les te laten geven (1,5 uur), waarmee we kosten voor lesgeld besparen en we het financieel 
kunnen redden. Wij hopen dat dit een tijdelijke maatregel is. 

Verder is het huishoudelijk reglement per 1-1-13 aangepast: het clubjaar loopt nu van januari t/m 
december; dit was van september t/m mei. Met deze aanpassing loopt het clubjaar gelijk aan het financiële 
jaar van de Stichting. De leden kunnen nu niet meer halverwege het kalenderjaar opzeggen. 

Ook in 2013 hebben we geprobeerd, door middel van oproepen in het wijkblad en ophangen van posters in 
de omgeving, leden te werven. Hierdoor hebben wij 1 nieuw lid kunnen inschrijven. We zullen dit blijven 
doen in de hoop dat het ledenaantal weer wat gaat groeien. 

Op 20 en 21 april hebben we een expositie gehouden. Het wijkcentrum stond dat weekend geheel in het 
teken van het werk dat wij onder leiding van onze docente hebben gemaakt. Het was een zeer geslaagde 
expositie. 

De tweede helft van het lesjaar is wat rommelig verlopen vanwege de verbouwing van het wijkcentrum, 
dus we waren blij dat we vanaf midden november weer in onze ‘eigen’ ruimte terecht konden. We zien er 
naar uit om in 2014 te starten in het heel vernieuwde wijkcentrum; echt een wijkcentrum om trots op te 
zijn. 

In november zijn we met de leden naar de expositie van ‘Le Sidaner’ in het Singer geweest, waarbij onze 
docente uitleg heeft gegeven. Deze tentoonstelling was echt een inspiratiebron voor een lesonderwerp in 
2014. 

We gaan met veel enthousiasme 2014 tegemoet, wel met de wens om een aantal nieuwe leden te kunnen 
verwelkomen. 

Lucy van Hattem,  Secretaris/Penningmeester/aanspreekpunt 

Teken- en Schilderclub Hilversumse Meent 
Bijenmeent 10 
1218 GB Hilversum 
Tel. 6930546 | E-mail: lvanhattem@upcmail.nl 

 

mailto:lvanhattem@upcmail.nl
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Fotoclub De Beeldjagers 

Jaarverslag 2013-12-27 

Ledenaantal : Het aantal leden blijft schommelen tussen de vijfentwintig en de dertig. 

Bijeenkomsten : Wekelijks komen de leden bij elkaar op basis van en programma wat door de leden en het 
bestuur wordt samengesteld. 

Activiteiten : Naast de maandelijkse wedstrijdavond worden de avonden gevuld door diverse activiteiten 
zoals, leden voor leden, sprekers, doe avonden, en voorbereidingen voor exposities. 

Exposities zijn dit jaar geweest in het Revalidatiecentrum Trappenberg en Zorgcentrum Naarderheem. 

Excursies worden gedaan die hoofdzakelijk buitenhuis plaatsvinden zoals avondfotografie en ter 
voorbereiding van wedstrijden. 

Het bestuur bestaat uit : Coos Vijlbrief (voorzitter), Erik Gebler (secretaris), Gerda de Klerk 
(penningmeester). Dit jaar hebben we het bestuur uitgebreid met Jetske Timmer als algemeen lid. 

 

 

JAARVERSLAG HANDENARBEID 2013 

Onder de handenarbeid vallen ook de naaiclub en de groendecoratie workshops. Er is veel gebeurd in het 
afgelopen, bewogen jaar…. 

De handenarbeid 

De club draait goed en leuk. Gezamenlijk worden onderwerpen afgesproken waar aan gewerkt gaat 
worden. 

Na de zomerstop hebben wij ons lang moeten aanpassen en creatief moeten zijn om de ruimte te kunnen 
gebruiken. 

De ruimte werd gebruikt als opslagplaats tijdens de verbouwing, doordat het te lang duurde werd het niet 
als prettig ervaren. 

Helaas moesten wij van een zeer gewaardeerd actief en positief lid, door overlijden, afscheid nemen. 

De naaiclub 

De woensdagavond naaiclub is pas in november gestart, doordat het niet mogelijk was in het stoffige, volle 
als opslagplaats gebruikte handenarbeidlokaal aan naaiwerkstukken, zoals kleding te werken.  

Het is een kleine groep deelnemers, die het erg prettig vinden. Er is geen groei in het aantal deelnemers. 

De dinsdagavond naaiclub is na ongeveer 20 jaar in het voorjaar gestopt. De privé omstandigheden van de 
leiding en het kleine aantal deelnemers hebben hiertoe geleid. 

De workshop groendecoraties 

De workshop groendecoraties die in principe met pasen, herfst en kerst gehouden worden, vormen de 
verbondenheid naar de wijk door de open inschrijving. 

Deelnemers zijn enthousiast over de ochtend en ervaren het als prettig en gezellig, met als resultaat een 
mooi groen werkstuk. 
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Gemiddeld namen ongeveer 16 deelnemers hieraan deel. 

Helaas moest de herfstactiviteit na een inschrijving van 16 deelnemers op het laatste nippertje afgezegd 
worden door de verbouwingsperikelen. 

Dat heeft de nodige, negatieve reacties opgeleverd. 

Of dat de oorzaak is geweest van het kleine aantal deelnemers met de kerstworkshop, die in vorige jaren 
ruim bezocht werd, is niet duidelijk. 

Evenals vorig jaar gaat door het vele, andere gebruik van het lokaal, de hygiëne er niet op vooruit, zeker 
niet na de verbouwing. 

De handenarbeid zorgt voor de schoonmaak van de ruimte. 

Na diverse malen geïnformeerd te hebben is het nog niet geregeld, dat ook de vloer van het lokaal door de 
schoonmaak wordt gedaan. Jammer!!! 

 

 

JAARVERSLAG VOLKSDANSVERENIGING  ‘LAYLA’2013 – MAANDAGMORGEN. 

Volksdansvereniging “Layla”danst elke maandagmorgen van de eerste volle week van de maand september 
t/m de laatste volle week van de maand mei. Uitgezonderd 2de kerstdag, 2de paasdag en 2de pinksterdag. 

Er wordt gedanst in de grote zaal van het wijkcentrum de “Kruisdam”, van 09.45 – 11.30 uur. 

Dit seizoen hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. De groep bestaat inmiddels uit 29 leden. En dit is 
vooral gekomen door het aantrekken van een  nieuwe dansleraar in het vorige seizoen. Tot volle 
tevredenheid van alle leden. 

Els de Leeuw  - voorzitter. 
Wil Beker  - penningmeester. 
Susan van der Snoek - secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

Tempo Bridge Hilversum 

Kruisdam 5 

Secretariaat  Melkstraat 10 

1406NX Bussum 

  

Tel: 035-6913635 

e-mailadres: jjruizendaal@gmail.com 

 

Jaaroverzicht   2013/2014  ( van februari tot februari )  TEMPO BRIDGE  

 

Ledenaantal en mutaties 

De vereniging telt nu, per 1 januari 2013,  61 leden. 

Vertrokken:  Gerrit en Marga van Leeuwen,  Marijke Migchelsen 

  Voor allen geldt dat  het 's avonds te laat en te zwaar werd. 

  Joop Vonk,  die wel wil, maar het niet meer kan. 

Nieuwe leden:  Jack Smits van Oyen, Els de Jong en nu per 1 januari  Wil Siebenmorgen. 

Zij heeft al jaren, zonder aanzien des persoons, ons, als invaller, uit de brand  geholpen. 

Zieken:  Wim Bronsema  Het ging vorig jaar steeds beter met hem, maar na de attack in november kan hij 
voorlopig zeker niet meer komen. 

Wat is er zoal gebeurd: 

De VERBOUWING van de Kruisdam  Een gigantische klus die wel voor enig overlast bezorgd heeft, maar 
dat heeft ook geleid tot een, ook wel rommelige, gezelligheid. 

Gelukkig liep alles redelijk volgens bouwschema. 

Het resultaat is geweldig en dit zeker mede door alle vrijwilligers van de Stichting Hilversumse Meent, die 
er heel veel uren in gestoken hebben.  Hartelijk bedankt. 

Bridgecursus.  Tempo-Bridge heeft ingehaakt op de, door omroep MAX, gegeven  TV- 

bridgecursus in samenwerking met de Bridgebond. Gegeven op de woensdagmiddag. 

In de Kruisdam wordt de TV-uitzending gevolg door een 20tal cursisten. De cursus wordt omlijst door een 
inleiding en oefenspellen onder deskundige begeleiding. Het geheel onder leiding van Walter Donker en 
met hulp van de nodige vrijwilligers 

Feestdrives 

Zoals elk jaar, waren de Paasdrive en, vooral, de Kerstdrive weer gezellig en succesvol.  

Het Kerstdiner was voortreffelijk en de avond gezellig.  Dank aan de feestcommissie, die dit op haar 
geweten heeft.   
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Die bestond uit:  Joa , Mieke Hageman, Jan v.d. Berg  en Renéé Keijer. 

Sinterklaasdrive,  De Sint was weer aanwezig in vol ornaat en rijmde er weer lustig op los.  Deze avond 
werd om de Gré-Griekbeker gespeeld, omdat, vanwege de verbouwing van de Kruisdam, de eerste 
speelavond uitgevallen was. 

Hulptroepen:  

Ook dit jaar weer waren er weer vele enthousiaste vrijwilligers, die de speelavonden hielpen  realiseren. 

 We zien ze bij  het maken van de Spelindeling;     

 Nico, Peter, Mieke Maassen,  Elke en Gerda. 

 en bij  het leiden van de avond;  

 Dora,  Co,  Marie-José,  Jan Kruijdenberg, Hannie, Ria,  Vera  en  Jan v.d. Berg.  

Ook de vrijwillig/aangewezen op- en afbouw-werkers van de tafels, de stoelen en het spelmateriaal en ook 
zij die helpen bij de jaarlijkse barschoonmaak.  

Hartelijk dank aan allen die zich zo hebben ingezet. 

 

 

Competities:      Deze: zijn;    

 Parencompetitie, bestaande uit 6 ronden van vijf avonden. 

 Butlercompetitie, bestaande uit meerdere speelavonden, gespreid door het jaar. 

 Slemcompetitie, de beste Slem-bieder en -speler van de beide competities. 

 Gré-Griekbeker,  gezelligheidsbridge, meestal op de eerste speelavond van het jaar .  

 Zomercompetitie: Informele wedstrijd, laatste weken van het seizoen 

Eindstanden, september 2012  tot juli,  2013   van de verschillende competities:   

Paren:  Gemiddelde over 6 rondes. Gespeeld wordt in twee lijnen waarbij, per ronde, uit de A-lijn, steeds vier 
paren degraderen en uit de B- lijn vier paren promoveren. 

De ranglijst wordt bepaald uit de gemiddelde scores over 6 rondes.  

 

 

 

Rang Paarnamen 1-ronde 2-ronde 3-ronde 4-ronde 5-ronde 6-ronde Totaal Gem idd.%
1 Dolly Ramack & Frans Ramack 51,35 60,29 58,62 58,73 57,57 57,81 344,37 57,40%
2 Bernard Leurs & Peter Schaap 58,99 52,77 54,40 58,12 52,74 51,84 328,86 54,81%
3 Vera Herfkens & Mieke Maassen 55,41 54,91 52,82 55,19 57,68 46,43 322,44 53,74%
4 Fons Scheers & Theo Hendriks 54,39 48,40 53,50 51,01 52,28 51,54 311,12 51,85%
5 Hannie v. Sloten & Ria Zwanikken 54,24 48,87 51,42 50,89 51,35 53,38 310,15 51,69%
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Butler:    Topintegraal     Spelen volgens Imp-telling 

 

Slemcompetitie: Over alle ronden geteld, de hoogste score in aantal geboden en  gemaakte/verloren 
slems. 

 

De “Gré-Griekbokaal” : Wisselbeker.  Deze is dit jaar gewonnen door Fien Kruijdenberg.  

Zomercompetitie: Informele competitie vóór de zomervakantie.  Per avond een winnaar. 

 Overig    Het bestuur  bestond uit: Voorzitter;   Fons Scheers 
     Vicevoorzitter   Jan v d Berg 
     Penningmeester:   Loes Donker 
     Secretaris:   Jan Ruizendaal   
     Lid Techn. Commissie Mieke Maassen 

 De Technische Commissie en Arbitrage  Mieke Maassen, Elke, Gerda en Walter   

 Leden met AED-opleiding: Vera,  Mieke Maassen,  Ria,  Kees v Dongen  en  Jan  

 Ruizendaal. 

 

 

F I T  M E T  P I T      J A A R V E R S L A G  2013 

 

In 2013 werden, afgezien van de maanden juni tot en met augustus, de Fit met Pit-lessen gegeven op 
donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum “De Kruisdam”, Hilversumse Meent conform 2011 
onder leiding van de docente Alexandra Jong Tjien Fa, gecertificeerd instructrice, personal trainer en 
voedingsconsulente plus. De contributie bleef gehandhaafd op € 15,= per maand. 

Het dagelijks bestuur bleef ongewijzigd: Riek Willemsen, voorzitter/secretaris en 

Marianne Wijnekus, penningmeester.  

Rang Paarnamen Gem idd.
1 Dolly Ramack & Frans Ramack 26,50
2 Wim Bronsema & Henk van Ekeren 26,12
3 Bernard Leurs & Peter Schaap 24,26
4 Vera Herfkens & Mieke Maassen 20,61
5 Mieke Hageman & Gerda Peters 17,50

Paren Butler Totaal
Rang Paarnamen Score Punten Score Punten Score Punten

1 Henk v. Ekeren 12640 22 2460 5 15100 27
2 Wim Bronsema  10710 19 2460 5 13170 24
3 Theo Hendriks 6300 13 2410 4 8710 17
4 Fons Scheers  6300 13 2410 4 8710 17
5 Elke v. Dongen T. 8280 15 1460 0 0 15
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Na een warming-up werden spierversterkende oefeningen voor alle belangrijke spiergroepen gedaan. De 
oefeningen, die elementen bevatten van Aerobics, Pilates en Yoga, werden deels staande en deels op de 
(yoga)mat uitgevoerd. Begin van het jaar werden voor ieder van de leden gewichten aangeschaft die 
regelmatig in de les werden gebruikt.  

In de loop van het jaar werd door enkele leden het lidmaatschap opgezegd wegens familieomstandigheden 
of om gezondheidsredenen. Voor deze vrijgekomen plaatsen meldden zich weer nieuwe leden aan, 
waardoor het ledenaantal constant bleef op gemiddeld veertien dames.  

Zaterdagmorgen 25 februari 2012 was de jaarlijkse beurt van de Fit met Pit-dames om het wijkcentrum 
schoon te maken.  Een groot deel van de leden hielpen die dag mee.  

Gezien er in december al zoveel festiviteiten zijn, gaven de leden er de voorkeur aan het kerstetentje uit te 
stellen tot april. Dit etentje vond plaats op woensdag 17 april 2013 bij restaurant La Cubanita. Het werd een 
bijzonder gezellige avond. Goed voor de onderlinge contacten. Direct kwam de wens naar voren zo’n 
etentje te herhalen voor eigen rekening.  

Door het uitvallen van een les wegens verhindering van de docente, werd deze les op donderdag 6 juni 
ingehaald. Dit was tevens de laatste les voor de zomervakantie.  

Donderdag 5 juli werd het Fit met Pit-seizoen 2012-2013 afgerond met een etentje voor eigen rekening bij 
“El Verano”.  

Het nieuwe seizoen werd ingeluid met een fietstocht op donderdag 29 augustus 2013. Elf leden fietsten 
mee en waren na afloop heel enthousiast. Er werd koffie gedronken bij de haven van Huizen.  

De lessen in de “Kruisdam” startten weer op  5 september 2013. Inmiddels was de verbouwing van het 
wijkcentrum begonnen. Alhoewel de zaal waarin de  Fit met Pit-lessen plaats vinden ongemoeid werd 
gelaten, was de ruimte wat rommeliger en kleiner doordat de bar tijdelijk voor de spiegelmuur werd 
geplaatst. Alle dames namen dit graag voor lief met het vooruitzicht dat na de heropening het wijkcentrum 
als geheel, inclusief de ruimte waar na afloop van de les drankjes kunnen worden gedronken, veel mooier 
en aantrekkelijke zou worden. Compliment voor hoe het geworden is.  

Op 27 november 2013 zijn wij opnieuw met elkaar wezen eten bij “ El Verano “  

Donderdag 19 december was de laatste fitnessles van 2013.   

2013 was voor Fit met Pit weer een goed jaar.   

Hilversum, 29 januari 2014   

Riek Willemsen, voorzitter/secretaris 
Marianne Wijnekus, penningmeester  
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Jaarrekening 2013 
 

Balans per 31 december 2013 

 

Activa 2013 2012 

   

Voorraden 4.237 4.617 

Overige vorderingen en overlopende activa 6.972 6.717 

Liquide middelen 63.321 81.349 

   

Totaal  74.531 92.683 

 

 

 

Passiva 2013 2012 

   

Eigen vermogen 55.177 74.713 

Voorzieningen groot onderhoud 5.218 5218 

Overige schulden en overlopende passiva 14.136 12.752 

   

Totaal 74.531 92.683 
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Rekening van baten en lasten over 2013  
 

 2013  2012  

Baten    

Directe activiteiten opbrengsten  94.575  93.211  

Subsidie gemeente Hilversum  67.650  67.650  

Totaal  162.225  160.861  

   

Lasten    

Huisvestingskosten  55.204  54.501  

Organisatiekosten  9.005  9.179  

Directe activiteiten kosten  66.032  65.848  

Versa Welzijn opbouwwerklsoc.cult.werk  7.550  7.550  

Totaal  137.790  137.078  

   

Exploitatieresultaat    

(voor buitengewone batenlIasten)  24.435 23.783  

Buitengewone baten en lasten  - 9398 - 

(-=Iasten/+=baten)      

Resultaat boekjaar    

(na buitengewone baten en lasten:  15.037  23.783  
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Toelichting  

 

Waarderingsgrondslagen  

 

De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk 
nominale waarde, tenzij anders vermeld.  

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 

   
Vlottende activa  2013 2012 
Voorraden bar 3.533 3.920 
Emballage 704 697 

Totaal 4.237 4.617 
   
Overige vorderingen en overlopende activa 2013 2012 
Borg 1.997 1.997 
Facturen onderweg 4.728 4.298 
Vooruit betaald en voorschotten 247 422 

Totaal 6.972 6.717 
 

Liquide middelen 2013 2012 
ING Bank 60.983 78.399 
Kassen 2.338 2.950 
Totaal  63.321 81.349 
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Passiva 

 

Algemene reserve 2013 2012 
Saldo begin boekjaar 7.500 7500 
Bij: resultaat boekjaar  15.037 23.783 
Af: toevoeging aan vervangingsreserve - - 23.783 

Saldo eind boekjaar 22.537 7.500 
 

Vervangingsreserve  2013 2012 
Saldo begin boekjaar  67.213 44.698 
Bij: toevoeging uit algemene reserve - 23.783 
Af: vervanging inventaris etc.  - 34.573 - 1.268 

Saldo eind boekjaar   32.640 67.213 
 

Specificatie vervangingen:         2013 

Ultrabook MD 99080 retour naar leverancier    €       -599 
Risograph EZ 301 A4, drukmachine Wijkblad    €     6.716 
Dixons Acer Notebook       €        570 
Woertman, afwasmachine .WH Voorlader   €     4.453 
Hermanides Interior & Styling, meubels    €   16.281 
Mokveld Bouw & Onderhoud B.V., marmoleum   €     7.153 
Totaal        €   34.573 
 

In 2014 zal € 35.000 betaald worden aan de gemeente Hilversum, als bijdrage in de kosten van de 
verbouwing van de Kruisdam. Deze kosten zullen in dat jaar nagenoeg geheel ten laste van de 
vervangingsreserves worden gebracht.  

 

Voorziening groot onderhoud  

De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van deze voorziening een 
bedrag van 5% van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum mag bedragen. De 
verbouwkosten beliepen €  104.369,  waardoor deze reserve op € 5.218 is vastgesteld.   

 

Overige schulden en overlopende passiva  2013 2012 
Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z.  6.585 7.444  
Accountantskosten 1.634 1.650  
Declaraties vrijwilligers 167 8  
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NUON december 825 801 
Afrek.betalingsverk. 4e kwartaal w.o. € 128,85 PIN-pakket 288 263  
Amaris De Veste Windmenu en Kerstdiner 941 730  
Schoonmaakbedrijf Berdego - december 2013 794  
Heineken spoelkosten  38  
Hocras B.V 508  
Nog te besteden fondsen 1.861 1.111  
Beatrix Brass 85, Hilversum tbv Moonlight Shopping 250  250  
Gem. H’sum leges sluitingsuur tbv Klaverjasver. 22 dec. 2012  60  
Email 28 jan. 2013 Mark Oppendijk auteursrechten Toneelclub  200  
Toneeluitgeverij Jongeneeli Vink z 28  
Marjan J. Kwant van Tellingen - kastekort Zang club 53  
Fooi vrijwilligers Senioren eetcafé 132 125  
Reservering maaltijd Sr. eetcafé tbv minima  72 72  
Totaal 14.136 12.752  
 

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.  

In 2007 is er in de Hilversumse Meent een nieuw 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 nog geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Partners in dit project zijn: De Veste, 
Vivium, Versa Welzijn, Mantelzorg, Bibliotheek, Gemeente Hilversum, Stichting Hilversumse Meent en 
Wooncorporatie Het Gooi en Omstreken.  

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

Het wijkcentrum wordt telkens voor een periode van 5 jaar gehuurd van de Gemeente Hilversum. Het 
huidige contract eindigt op 7 juli 2016. Derhalve is er per 31 december 2013 een huurverplichting van € 
103.000 (excl. Indexering). Als gevolg van de verbouwing in 2013 zal per 1 januari een nieuw huur tarief van 
kracht worden. Bij het opstellen van dit verslag heeft de gemeente het contract nog niet voorgelegd. 
Uitgaande van een nieuwe overeenkomst van 5 jaar kan de  langjarige huurverplichting geraamd worden 
op een bedrag van € 205.000 (excl. indexering.).  

 

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2013  

Baten  

Subsidie gemeente Hilversum  2013 2012 
Budgetsubsidie  62.550  62.550  
Budget wijkzaken  5.100  5.100  
Totaal  67.650  67.650  
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Directe activiteiten opbrengsten  2013  2012  
Beheerscommissie  0  0 
Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) 0 0 
Bar 53.042  48.482  
 
Clubs: 
Biljarten   765  911  
Bridge   2.879  2.930  
Fotoclub   1.080  1.039  
Handenarbeid  1.433  1.726  
Internetcafé  134  765  
Jazzballet   1.515  1.400  
Koersbal   1.138  1.390  
Layla volksdansclub  2.756  1.027  
Fit met Pit v/h Line dance  1.860  2.068  
Ouderensoos  777  608  
Tekenclub   1.979  2.611  
Toneel   1.107  730  
Volksdansen  1.708  2.891  
Zang   4.674  4.541  
   
Repro w.o. Wijkblad:  5.444  7.400  
   
Evenementen:    
Burendag   1.907  1.932  
Dauwtrappen  0   
Fietstocht   224  218  
Pasen     
Sinterklaas   299  290  
Kerst   250   
Peuteractiviteiten  0  12  
Senioren-eetcafé  3.315  3.435  
   
Overige opbrengsten    
Verhuur derden  6.291  6.808  

Totaal   94.575  93.211  
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Lasten 

Huisvestingskosten  2013 2012 
Huur  28.814  31.675  
Onderhoud  1.172  934  
Schoonmaakdiensten  12.336  11.781  
Verzekeringen/belastingen  3.128  2.884  
Energie / water  8.722  7.091  
Kleine inventaris en verbouwingskosten  1.031  137  

Totaal  55.204 54.501  
 

Organisatiekosten  2013 2012 
Kantoorbehoeften/drukwerk  400  301  
Telefoon/fax  589  822  
Porti  42  40  
Accountantkosten  1.815  1.681  
Administratiekosten  3.439  3.329  
Bijdragen Buma, Kamer van Koophandel etc.  975  994  
Vakliteratuur/documentatie  175  223  
Reiskosten  195  136  
Vergaderkosten commissie / representatie  1.534  3.267  
Rente baten en lasten  -160  -1.616  

Totaal  9.005  9.179  
 

Directe activiteitenkosten  2013  2012  
Bestuur   2.534  307  
Activiteitencommissie ( niet clubgebonden )  914  509  
Beheerscommissie  1.403  616  
Bar   23.166  24.702  
   
Clubs:    
Biljarten   438  347  
Bridge   2.836  2.930  
Fotoclub   1.082  1.039  
Handenarbeid  1.299  1.556  
Internetcafe  584  918  
Jazzballet   1.205  1.139  
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Koersbal   1.150  1.533  
Layla volksdansclub  2.523  1.027  
Fit met Pit v/h Line dance  1.698  1.999  
Ouderensoos  1.146  911  
Tekenclub   1.969  2.686  
Toneel   1.137  610  
Volksdansen  1.814  2.459  
Zang   4.407  4.206  
   
Repro w.o. Wijkblad:  5.172  5.844  
   
Evenementen:    
Burendag   2.326  2.727  
Dauwtrappen  0   
Fietstocht   345  651  
Pasen   116  128  
Sinterklaas   2.992  2.872  
Kerst   462  523  
Peuteractiviteiten  0  173  
Senioren-eetcafé  3.315  3.435  
Totaal   66.032  65.848  

 

 
 
 
Bijzondere baten/lasten. 
 
De kosten die verbonden zijn aan de renovatie van de Kruisdam, voor zover niet ten laste van de 
vervangingsreserve gebracht, zijn verantwoord als bijzonder lasten. 
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Conclusies en blik vooruit 
 

 

Wat zijn de conclusies over de activiteiten van het afgelopen jaar en wat zijn de actiepunten van de 
organisatie voor het volgende jaar 

Het was een bijzonder druk jaar, vooral met de verbouwing van de Kruisdam. Maar hierdoor neemt de 
Kruisdam een bijzonder sterke positie in de wijk. De bestaande activiteiten in de Kruisdam, gedragen door 
een groep vrijwilligers die al vanaf het begin actief aanwezig waren in de wijk, zijn terug opgepakt maar nu 
in een ruimere en meer aangepaste omgeving. De Kruisdam wordt niet alleen de “huiskamer” van de wijk 
maar er zij ook mogelijkheden om ruimtes te verhuren aan  externen, wat de financiële mogelijkheden van 
de Stichting kan verruimen. 

De verbouwing en het ontstaan van nieuwe inzichten komen ook op het juiste moment want in 2014 is het 
40 jaar geleden dat de sleutel van de eerste woning is overhandigd aan de bewoners. Dit is een reden om 
van 2014 een feestjaar te maken en het bestuur doet er alles aan om dit te laten gebeuren. 

Alhoewel niet een activiteit van de Stichting, maar wel een waar de Stichting actief in heeft geparticipeerd, 
is de opening van de nieuwe kinderboerderij. Het heeft even geduurd maar we hebben er wel wat voor 
terug gekregen. Met deze kinderboerderij en de nieuwe verbinding met de wijk, komen we weer in de 
kijker staan. 

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe bewoners in de wijk gekomen. Het is een uitdaging voor het betuur om 
deze nieuwe bewoners en de vele jongeren in de wijk aan te trekken voor onze vrijwilligersorganisatie. 
Nieuwe ideeën voor vrijwilligerswerk en een nieuwe opzet van het vrijwilligerswerk zijn hiervoor nodig. 

De veranderingen in de politieke omgeving, meer verantwoordelijkheid in de wijk, verplichten het bestuur 
om na te denken hoe deze nieuwe uitdagingen kunnen ingebed worden in de bestaande organisatie. 
Tevens zal er de nodige aandacht moeten besteed worden aan de financiële gevolgen van deze nieuwe 
uitdagingen. 

De financiële positie van de Stichting heeft in 2013 nog geen substantiële veranderingen laten zien. De 
lichte daling in het exploitatieresultaat is voornamelijk het gevolg van kosten die verbonden zijn aan de 
verbouwing van De Kruisdam. De financiële spelregels die de gemeente Hilversum heeft vastgesteld voor 
2014 zullen naar verwachting leiden tot enige verdere  druk op het exploitatie resultaat. Een beperkte 
subsidie verhoging met een substantiële huurverhoging maakt de toekomst uitdagender dan het verleden. 
Ook de vermogenspositie zal onder druk komen door de afgesproken bijdrage aan de kosten van de 
verbouwing van De Kruisdam . Deze verbouwing heeft  tot een fraai startpunt van de toekomst geleid. Een 
toekomst die wij vol vertrouwen tegemoet zien.  
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