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Voorwoord

Voor een bestuur dat eigenlijk pas sinds november weer op sterkte is, is het schrijven van een verslag over het 
voorliggende jaar geen sinecure. Daarom presenteren wij u met enige gepaste trots bijgaand verslag over het 
jubileumjaar 2014. 

Wanneer u het leest zult u het met ons eens zijn dat er in en rond onze prachtige wijk het afgelopen jaar weer 
veel moois is gebeurd, dankzij de onvermoeibare inspanning van velen. Naast veel activiteiten en evenementen 
die al jaren met succes worden georganiseerd blijkt er nog steeds ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast 
kende 2014 ook de nodige bestuurlijke perikelen. Daarover leest u ook in dit verslag meer. Ook een wijk die 
met zijn 40 jaren toch enige mate van volwassenheid lijkt te hebben bereikt is volop in beweging. We blijven 
bouwen!

Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent
Maart 2015
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Algemeen beeld

1.  Jubileumjaar
Het jaar 2014 stond in het teken van het 40-jarig jubileum van de wijk. Veertig jaar geleden, in maart 1974, 
werden de eerste woningen van de Hilversumse Meent opgeleverd in de Grasmeent. De aftrap van het 
feestjaar vond plaats op 15 maart met een spetterend feest voor de hele wijk. De burgemeester opende het 
festijn dat bestond uit een gevarieerd pallet aan activiteiten voor kinderen en ouderen en een drukbezochte 
filmvoorstelling. Tijdens de discoavond zette de burgemeester een drietal eerste bewoners van de huurhuizen 
en een eerste bewoner van een koopwoning in het zonnetje met een door B&W aangeboden foto van de 
Meent en een bos bloemen. RTi maakt hierover een rapportage voor de lokale televisie. Diverse andere 
activiteiten, waaronder het groots opgezette Pleinburenfestival en de eerste editie van Rondje Meent in 
september, stonden in dit verslagjaar in het teken van 40 jaar Meent. Het jubileumjaar wordt in maart 2015 
afgesloten met opnieuw een feest voor de hele wijk.

2.  Oplevering van de Kruisdam
Na een intensief proces van verbouwen waaraan vele vrijwilligers in2013 grote bijdrage hebben geleverd kon 
op 18 januari 2014 met de muzikale omlijsting van ons koor Common Commotion de vernieuwde Kruisdam 
worden geopend met het doorknippen van een lint door de burgemeester. Op de aansluitende drukbezochte 
receptie bood de burgemeester namens de gemeente een grote foto van de Meent aan. De culinaire verzorging 
was in de voortreffelijke handen van de vrijwilligers van het Eetcafé. De vernieuwing van de Kruisdam is een 
belangrijke verbetering in het faciliteren van de vele en uiteenlopende activiteiten en evenementen in de 
wijk en biedt mogelijkheden onze programmering verder te verbreden en (nog meer) beschikbaar te zijn voor 
initiatieven en bijeenkomsten van, voor en door wijkbewoners. Ook de vraag naar commerciële verhuur van 
onze ruimten is toegenomen. Al en met al wordt de Kruisdam steeds meer het kloppend centrum van de 
Meent. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen van het goed beheren van onze accommodatie en faciliteiten 
aan. Dat zal in 2015 onze aandacht vragen.

3.  Bestuurlijke perikelen
In 2014 is het bestuur van de Stichting op een lid na vrijwel volledig vernieuwd. Bestuursleden namen in de 
eerste helft van het jaar in korte tijd om verschillende redenen afscheid waardoor de continuïteit van het 
bestuur in gevaar kwam. Door een forse inspanning en een gerichte werving was aan het eind van het jaar het 
bestuur weer compleet. Dit betekende wel dat een aantal nieuwe bestuursleden lange tijd dubbele functies 
heeft moeten vervullen, waarvoor hen grote waardering toekomt. Om het benoemingsproces te objectiveren 
zijn vooraf profielen opgesteld en is een sollicitatieprocedure gehanteerd waarbij meerdere geledingen 
betrokken zijn. 

Na een lang periode van voorbereiden en bespreken is in april het nieuwe huishoudelijke reglement 
vastgesteld. Dit reglement vormt de neerslag van een proces van vernieuwingen dat in de afgelopen jaren 
in de Stichting heeft plaatsgevonden, waarbij aanvankelijk de vernieuwingscommissie, later omgedoopt tot 
adviescommissie, een belangrijke rol heeft gespeeld. De positie van de adviescommissie is vastgelegd in het 
nieuwe huishoudelijk reglement. Bestuur en adviescommissie zullen over de invulling van rol en taak in het 
komende jaar nadere afstemming plegen.

4.  Veranderingen in de politiek-bestuurlijke omgeving
In maart 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna de raad en het college een nieuwe 
samenstelling kenden. Zowel met het oude als met het nieuwe college was respectievelijk is sprake van 
een positieve en constructieve verhouding. Gaf ook het oude college aandacht en ruimte aan de wijk en 
de wijkorganisatie, het collegeakkoord van het nieuwe college geeft expliciet uitdrukking aan het streven 
krachtige wijken te willen stimuleren en daarbij de invloed en betrokkenheid van de Hilversummers op 
hun woon- en leefomgeving te willen vergroten. Het college wil zorg- en beheertaken meer in de nabijheid 
van de burgers organiseren en noemt als beleidsaccenten onder andere een verhoogd wijkbudget en het 
specifiek toewijzen van bestaande budgetten. Het toepassen van het uit Engeland overgewaaide concept van 
Buurtrechten, waarmee in andere steden in Nederland al wordt geëxperimenteerd, ziet het college als een 
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goede mogelijkheid. In december heeft het toen weer complete bestuur tijdens het wijkbezoek van het college 
over deze thema’s gesproken en aangegeven dat van de kant van de Stichting deze uitdaging zeker zal worden 
opgepakt.

Een andere belangrijke bestuurlijke ontwikkeling vormt de decentralisatie van de zorgtaken van het rijk naar de 
gemeenten die in 2014 haar beslag heeft gekregen. Het jaar 2014 heeft voor de Stichting in belangrijke mate in 
het teken gestaan van het nadenken, overleggen en voorbereiden op de gevolgen van deze ontwikkeling voor 
onze wijk. De conclusie is dat hier voor de Stichting een belangrijke taak is weggelegd en dat wij hierop in de 
komende jaren fors op zullen gaan inzetten. 

5.  Ontwikkelingen in de wijk
In het verslagjaar hebben zich op diverse terreinen ontwikkelingen voorgedaan die van betekenis zijn geweest 
voor de wijk:

Kinderboerderij: medio 2014 werd het 1-jarig bestaan van de kinder(zorg)boerderij gevierd. De kinderboerderij, 
uitstekend voor de wijk ontsloten via de groengordel, bleek een groot succes. Niet alleen door de 
hoge bezoekersaantallen maar ook als multi-educatieve ontmoetingsplaats voor jong en oud met vele 
nevenactiviteiten, ook richting de scholen, vormt deze voorziening een versterking van de sociale infrastructuur 
van de wijk.

Brede school: op 27 maart opende wethouder Boog de Brede School bestaande uit de twee basisscholen, de 
Gooise Daltonschool en de Sterrenwachter, en de buitenschoolse opvang Speel-inn. Door samen te werken 
realiseren zij:
• naschoolse activiteiten voor kinderen in de buurt, 
• een Brede School die open staat voor de wijk,
• een Brede School die informatie en ondersteuning biedt voor ouders.
 Deze samenwerking wordt ondersteund door de gemeente Hilversum die stimuleert dat scholen samenwerken 
met organisaties rondom de school. Als wijkorganisatie zullen we daar zeker op gaan inspelen; daarbij denken 
wij onder meer aan de kinderactiviteiten in de Kruisdam onder leiding van Versa.

Gijzenveen: In april 2014 was de herinrichting van het natuurgebied Gijzenveen afgerond: een gebied dat 
zich uitstrekt van Cruysbergen tot aan het Naardermeergebied, daarmee een belangrijke schakel vormend in 
de natuurverbinding tussen het hoge droge zandgebied van het Gooi en het lager gelegen veengebied rond 
het Naardermeer. Door deze herinrichting kan de natuur zich verder rond onze wijk ontwikkelen en is het 
recreatieve karakter van de wijk verder vergroot door de uitbreiding met fraaie op de groengordel aansluitende 
wandelpaden. 

Sport: In mei vond al weer voor de zesde maal op het land van melkveebedrijf Jansen aan de Melkmeent het 
grasbaanspektakel van Gooi en Vechtstreek plaats met een tiental draverijen en een aantal demonstraties. 
Door het slechte weer moest dit evenement met zo’n 2.000 bezoekers echter voortijdig worden beëindigd.

Meentkracht: medio 2014 is Meentkracht ontstaan uit het initiatief van enkele gedreven Meentbewoners die 
met hulp van vrijwilligers, instanties, bedrijven, organisaties en de politiek in onze mooie woonwijk allerlei 
burgerinitiatieven willen stimuleren en met coöperatieve activiteiten vorm gaan geven. Meentkracht richt 
zich op verschillende thema’s als energie, woningonderhoud, stadsgroen en ruilhandel. Met energie en 
woningverbetering is in korte tijd veel resultaat bereikt. De formule van Meentkracht vindt ook navolging in 
andere wijken van Hilversum. Tussen de Stichting en Meentkracht vindt overleg plaats om geen onduidelijkheid 
te laten ontstaan over rol en taak ten aanzien van overlappende taakgebieden.

Kunst: in november vond een zeer drukbezochte expositie “Meentwerk” plaats van kunstenaars uit de 
Hilversumse Meent. Ruim 1.000 bezoekers kwamen in het weekend van 15 en 16 november in de Kruisdam de 
geëxposeerde werken bekijken. Hieraan zal zeker een vervolg worden gegeven.
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Meentwerf: twee Meentbewoonsters hebben het initiatief genomen om tot hergebruik van de oude 
brandweerpost aan de Mierenmeent te komen. Zij willen dit ‘vergeten’ stukje Meent omtoveren tot een 
inspirerende plek met een mengeling van functies: werkruimtes voor (creatieve) zelfstandigen, workshops, 
ontmoetingsplekken voor ZZP-ers, culturele initiatieven en dergelijke. Inzet is een betekenisvolle plek te 
creëren voor en door Meentbewoners. De presentatie van plannen en gebouw in december werd door vele 
Meentbewoners bezocht. Aan de onderbouwing van de plannen voor de inrichting, verbouwing en financiering 
wordt hard gewerkt. De stichting ondersteunt dit initiatief waar nodig van harte.
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Aandachtsgebieden

6.  Woon- en leefomgeving

Commissie Wijkontwikkeling, wijkbeheer en wijkwelzijn
De taken op het gebied van welzijn maken sinds medio 2014 geen onderdeel meer uit van het takenpakket 
van de commissie. Deze taken zijn met het oog op de intensivering ten gevolge van de decentralisatie van de 
zorgtaken ondergebracht in een nieuwe commissie. 
Bijeenkomsten van de commissie: 27 januari, 12 maart, 21 mei, 17 september en 5 november 2014.

Onderwerpen
De commissie wijkontwikkeling en wijkbeheer heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Groenbeheer: onvrede over de wijze waarop het groenbeheer in de wijk werd uitgevoerd heeft geleid tot 
overleg met de afdeling groenbeheer van de gemeente als opdrachtgever van het uitvoerende bedrijf. 
Tevens zijn ideeën besproken om het toezicht te verbeteren en over rol die de bewoners hierbij zouden 
kunnen spelen. De commissie is met de gemeente tevens in gesprek over het betrekken van bewoners bij 
het groenonderhoud zelf alsmede met Meentkracht over onder andere “urban farming” op het voormalige 
diereneiland.

Glasvezel: De aanleg van glasvezel in de gehele wijk door Reggefiber is in 2014 afgerond. De aansluiting van de 
Melkmeent bleek om financiële redenen vooralsnog niet haalbaar

Gijzenveen: aan de herinrichting van dit gebied en de afronding van de werkzaamheden is breed bekendheid 
gegeven door publicatie in het wijkbladen op de website. Tevens is GNR gewezen op het verschil tussen wat in 
de voorlichting werd gepresenteerd en het uiteindelijke resultaat.

Parkeerproblemen: door de zondag openstelling van Albert Heijn ontstonden parkeerproblemen bij het 
winkelcentrum. Er is uitvoerig overleg gevoerd tussen AH, gemeente, woningcorporatie Gooi en Omstreken en 
de commissie over een ingrijpende uitbreiding. Door de commissie zijn hiervoor diverse schetsen ingebracht. 
Daar wordt nog op gestudeerd. Daarbij zal de besluitvorming van de gemeenten Bussum en Naarden om 
eveneens tot zondag openstelling over te gaan, worden betrokken, aangezien die invloed zal hebben op de 
parkeerdruk in de Meent. Inmiddels zijn wel 7 extra parkeerplaatsen aangelegd.

Verkeersveiligheid: op de Zuidermeent ter hoogte van de Vuurvlindermeent en de oversteekplaats 
Wandelmeent ontstaan regelmatig verkeersonveilige situaties. Door de commissie is contact gelegd 
met gemeente en de betrokken scholen over met name het veiliger maken van de oversteekplek bij de 
Wandelmeent, de uitwerking daarvan loopt nog. 

Veiligheid: er worden diverse ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de wijk geconstateerd, zoals 
vandalisme, recente inbraken in het winkelcentrum, vuurwerkaanpak en het dealen van drugs, die een 
actievere inzet van de commissie bij dit onderwerp gewenst maken. Met het bestuur zullen hierover afspraken 
worden gemaakt.

Wijkschouw: de commissie is in mei betrokken bij de wijkschouw die door de gemeente wordt uitgevoerd 
van zowel het ‘groen’ als het ‘grijs’ in de wijk. De gesignaleerde punten zijn in de rapportage meegenomen en 
besproken met de gemeentelijke afdelingen groen, bestrating en bomen.
Zendmast: geen nieuwe ontwikkelingen nadat de gemeente een aanvraag voor een mast van 40m hoogte heeft 
afgewezen.
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7.  Activiteiten en Evenementen

Commissie Activiteiten en Evenementen
De commissie heeft in het jubileumjaar een intensieve periode achter de rug met de voorbereiding, organisatie 
en uitvoering van vele activiteiten.
Bijeenkomsten van de commissie: 13 januari, 10 en 24 februari, 10 en 12 maart (Rondje Meent), 14 april, 
5 mei, 16 juni, 7 juli, 18 augustus, 8 september, (Pleinburenfestival), 13 en 27 oktober, 24 november en 15 
december 2014. 
Tijdens de clubvergadering op 12 december gaf de commissie een overzicht van alle activiteiten in 2014 en de 
plannen voor 2015.

Overzicht van activiteiten 2014

I Bestaande activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie: op 5 januari vond druk bezochte receptie plaats.

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.

Paaseieren zoeken met een lichte brunch als try-out: een groot aantal kinderen kon eieren zoeken op het 
voetbalveld en na afloop in het wijkcentrum de gevonden stenen eieren omruilen voor een chocolade ei, 
waarna van een lichte brunch gebruik kon worden gemaakt. 

Fietsenrally nu als wandeltocht: op zondag 29 juni vond een wandeling plaats door de Meent, langs de 
kinderboerderij en onder begeleiding van GNR boswachters ook door Gijzenveen met 68 deelnemers en na 
afloop een heerlijke barbecue met zelfgemaakte salades> Met 50 deelnemers en fantastisch droog en zonnig 
weer ondanks de weersvoorspellingen was de wandeltocht een groot succes. 

Roeien bij Ottenhome: op 4 augustus werden voor de vrijwilligers door Ottenhome gratis roeiboten beschikbaar 
gesteld. Helaas waren hierbij slechts 14 deelnemers aanwezig.

Pleinburenfestival: op 27 september hadden wij voor de 4e keer op rij een geweldig festijn met prachtig 
weer. Ook de clubs konden zich die dag presenteren waarvan 8 aanwezig waren. Gelijk aan voorgaande jaren 
kwamen hier heel veel kinderen op af en de bungee jump trampoline, zweefmolen, springkussen Rad van 
Avontuur en optreden van een Hollandse zanger waren een groot succes. Ook vele ouders kwamen kijken en 
RTi Hilversum maakte van het festival een reportage.

Sint Nicolaas intocht: Deze vond op 22 november plaats. Door vele vrijwilligers werd in het wijkcentrum 
een leuke middag met spelletjes voor de kinderen verzorgd, waarbij het bijzonder druk was met meer dan 
150 deelnemertjes. Aan de waterkant werd de Sint ontvangen door de nieuwe voorzitter van de SHM en de 
burgemeester, mogelijk gemaakt door een grote ploeg vrijwilligers. Dit jaar hadden wij droog weer en de 
aankomst trok heel veel kinderen met hun ouders. RTi Hilversum maakte hiervoor promo’s en een programma 
van de intocht zelf.

II Nieuwe activiteiten

Opening verbouwd wijkcentrum (zie algemeen beeld)

Politiek café: op 4 maart waren alle partijen vertegenwoordigd met een inleiding per partij
wat zij voor de Meent voor ogen hebben met daarna vragen door de wijkbewoners. Druk bezocht.

40-jarig bestaan (zie algemeen beeld): voorbereiding en organisatie diverse activiteiten 2014-2015
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WK voetbal: het wijkcentrum werd omgetoverd tot een Oranjebar met een groot scherm waarop gemiddeld 40 
bezoekers de wedstrijden van Oranje konden volgen.

Rondje Meent: een paar enthousiaste dames kwamen met het idee om hardloopwedstrijden voor jongeren en 
ouderen te houden. Dit evenement vond voor de eerste keer plaats op 7 september en had zeer veel succes. 
Zo’n 150 jeugdige en oudere deelnemers deden mee en er waren veel ouders en familieleden bij start en finish. 
Wegens succes krijgt dit zeker in 2015 een vervolg.

Vrijdagmiddagborrel: deze voorgenomen activiteit kon geen doorgang vinden in verband met de verbouwing 
en alle voorbereidingen voor de activiteiten in voor- en najaar. Alleen op 25 april werd de Koningsborrel 
gehouden met kleedjesmarkt voor de kinderen.

Voordrachten/lezingen: een drukbezochte voordracht over de industrialisatie van Hilversum door een 
vrijwilliger en een minder bezochte lezing over Centraal wonen door een derde.

Moonlightshopping in het winkelcentrum: ter verlevendiging van deze activiteit van de winkeliers regelde de 
commissie muzikale omlijsting door de Beatrix Brass Band in de hal van het winkelcentrum en openstelling van 
het wijkcentrum met speciale kerstdrank. Door het slechte weer was de belangstelling minimaal. De Kerstman 
en -vrouw deelden ongeveer 40 consumptiebonnen uit om deze aan onze bar in te wisselen.

Boekenhuisje: een idee van een vrijwilliger en uitgevoerd door middel van een boekenkast waaruit boeken 
geleend kunnen worden.

Naast de uitgevoerde bestaande en nieuwe activiteiten besteedde de commissie ook aandacht aan 
ruimteproblemen voor de bridgeclub, vragen van de biljartclub, kinderspullen, Klussen voor NLdoet en het 
opzetten van nieuwe activiteiten:
• opstarten van een schaakclub en een dart club voor de jeugd. Helaas te weinig deelnemers;
• organiseren lezing en borrel voor ZZP-ers om te netwerken. Haalbaarheid wordt verder onderzocht;
• wijkmusical: commissie volgt initiatieven hiervoor en overlegt over plan en begroting. Wellicht in 2016 te 

houden;
• presentatie over de Ankeveense Plassen ;
• carnaval voor kinderen in samenwerking met de scholen en een carnavalsvereniging.

III Clubs
De Stichting kent een twaalftal afzonderlijke clubs die laagdrempelige activiteiten organiseren op het gebied 
van creativiteit (fotografie, tekenen/schilderen, handenarbeid, toneel, zang),  sportieve recreatie (biljarten, 
koersbal, bridge) en beweging (volksdansen, jazzballet, fitmetpit). Door  de  meeste clubs is een jaarverslag 
opgesteld dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd. Volgend jaar zal voor de verslaglegging een eenvoudig 
standaardformat worden gebruikt zodat eenduidige informatie over alle clubs kan worden verstrekt.

8. Sociale samenhang

(Voorlopige) commissie Zorg
De rijksoverheid verlegt allerlei verantwoordelijkheden voor jongeren, werk & inkomen en ouderen
naar de gemeenten. Medische zorg blijft bij de verzekeraars, inclusief de wijkverpleegkundige. Met die 
verantwoordelijkheden wordt ook het geld richting de gemeenten overgeheveld, maar wel ruim 30% minder 
dan het Rijk er aan uitgaf. Er moeten dus besparingen worden gerealiseerd. Al die veranderingen waren 
aanleiding voor het bestuur zich te bezinnen op zijn rol in het sociaal domein.

Daartoe is een (voorlopige) commissie in het leven geroepen die de gevolgen van alle veranderingen in beleid 
en voorzieningen in beeld heeft getracht te brengen en zich bezonnen heeft op de stappen die voor onze 
wijk gezet moeten gaan worden. Daartoe zijn vele gesprekken gevoerd met Versa, de gemeente en allerlei 
zorgorganisaties en zorgverleners. Recent zijn tijdens een miniconferentie in de Kruisdam de speerpunten voor 
de aanpak bepaald. Daaraan is deelgenomen door zorgprofessionals en zorgverleners werkzaam in de wijk 
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(huisartsen, fysio therapeut, pedicure, wijkverpleegkundigen), bewoners van de wijk die een handje willen 
toesteken, medewerkers van het Infopunt, Versa Welzijn en vertegenwoordigers van de gemeente/sociaal 
plein. Voor de vervolgaanpak is een projectsubsidie van de gemeente verkregen. In 2015 zullen belangrijke 
vervolgstappen op dit terrein worden gezet. Dit alles in het besef dat de Stichting werkt met vrijwilligers en dat 
het niet op voorhand de bedoeling is verantwoordelijkheden van de gemeente over te nemen. 

Infopunt
Een belangrijke rol in de aanpak wordt gespeeld door het Infopunt, ons reeds vele jaren bestaande 
informatieloket in de Meent. Elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur wordt het Infopunt bemenst door een 
vijftal vrijwilligsters in wisseldienst. Zij proberen Meentbewoners met een zorgvraag van dienst te zijn en 
de weg te wijzen. In verband met alle veranderingen verwachten wij dat de komende periode de vraag zal 
toenemen en we zullen trachten door het uitbouwen van de kennis en capaciteit hieraan tegemoet te komen

Meentbewoners voor Meentbewoners
Een kleine groep vrijwilligers houdt zich bezig met hulp- en dienstverlening van allerlei aard, variërend van 
administratieve hulp tot huis-, tuin- en andere praktische klusjes. Onze wijk telt steeds meer ouderen en de 
verwachting is dat de vraag naar mensen die op vrijwillige basis klusjes willen doen zal stijgen.

Senioren-Eetcafé 
Werd 2013 afgesloten met het uitserveren van de 2000e maaltijd, in 2014 werd op 14  februari het 50ste 
eetcafé gevierd. In dit verslagjaar is 9x het maandelijkse eetcafé georganiseerd  en in september begon het 
zevende eetcafé-seizoen. Het eetcafé blijkt  in toenemende mate aan een behoefte te voldoen. Was het aantal 
deelnemers in 2013 nog 346, in het afgelopen jaar kwamen er 460 gasten  en het gemiddelde per keer steeg 
van 38 in het vorige verslagjaar tot 51 in dit jaar. Bij het volgeboekte kerstdiner waren er 64 gasten en kon een 
van onze gasten met de 2500ste inschrijving gefêteerd worden! 

Een trouwe en waardevolle groep van ca. 20 vrijwilligers verzorgde van januari tot en met mei en van 
september tot en met het kerstdiner van december  een driegangendiner in het wijkcentrum. Dit voor een prijs 
van € 8,00 tot € 10,00 afhankelijk van het menu . Evenals  vorige jaren werd het kerndeel van de maaltijden 
betrokken van zorgcentrum De Veste, met wie een prima werkrelatie wordt onderhouden. Het resterend deel 
van de maaltijd en soms de hele maaltijd wordt in eigen beheer gemaakt. In de vrijwilligersgroep hebben we 
een professionele kok en een voormalig restauranthouder die samen met andere culinair ervaren vrijwilligers 
een uitstekend team vormen. 

In 2015 gaan we door met het organiseren van de maandelijkse diners. Aan de hand van een onderzoek 
onder de bezoekers zal het Eetcafé worden  geëvalueerd en zal worden bezien wat voor de continuïteit in de 
toekomst nodig is. Ook zal een  discussie worden geïnitieerd of er aan meer dan een maandelijkse (misschien 
zelfs een wekelijkse) maaltijd behoefte is. Met medewerking van Marokkaanse dames uit de wijk gaan we 
een Marokkaans-Nederlands diner presenteren. We zullen met een andere bron van financiering gaan 
experimenteren waarbij we de laagdrempeligheid (oa. in prijs) van het eetcafé in stand willen houden, maar de 
stijgende kosten toch op kunnen vangen. En natuurlijk blijft onze vrijwilligersgroep zijn best doen om het onze 
vaste, maar vooral ook nieuwe gasten naar de zin te maken.

9. Informatievoorziening en communicatie met de wijk
Ook in 2014 was het wijkblad een belangrijk communicatiemiddel naar de bewoners van de Hilversumse 
Meent. Het blad wordt tien keer per jaar uitgebracht en is het resultaat van een goede samenwerking tussen 
een enthousiaste redactie en een grote groep vrijwilligers die zorgt voor het vouwen, nieten en rondbrengen 
van het blad. 

Vanwege het feit dat een maandblad niet altijd actueel kan zijn vindt veel communicatie (ook) plaats via de 
website en social media. De Facebook pagina van de Stichting Hilversumse Meent mag iedere week enkele 
nieuwe volgers verwelkomen. Hierop worden alle berichten die op de website verschijnen gedeeld en worden 
evenementen aangemaakt. 
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In mei 2014 is een wijkvergadering gehouden waarbij tot ons genoegen zo’n 30 wijkbewoners aanwezig waren. 
De tweede wijkvergadering die normaal gesproken aan het einde van het jaar wordt gehouden heeft in 2014 
niet plaatsgevonden vanwege het feit dat het bestuur in november pas weer op volle sterkte was.  

10. Kruisdam als bruisend centrum

Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
De commissie kwam in 2014 zes maal bij elkaar. De bijeenkomsten hadden als doel het bespreken van alle 
zaken aangaande het beheer van het wijkcentrum. Van alle bijeenkomsten werd een verslag gemaakt.
Huiskamer van de Meent
De vernieuwde Kruisdam heeft alles in zich om de huiskamer van de Meent te worden. De totale interieur van 
de bar/ontmoetingsruimte is vervangen door een eigentijds kleur en interieur. 
De vele activiteiten die hiervoor onder paragraaf 7 zijn genoemd vinden  wekelijks in de Kruisdam plaats of 
hebben hier hun uitvalsbasis. 

Daarnaast is de Kruisdam ook beschikbaar voor activiteiten en evenementen voor Meentbewoners die niet 
door de stichting maar door derden worden georganiseerd. Een belangrijke activiteit betreft de door Versa 
georganiseerde kinderactiviteiten. Elke maandagmiddag (met uitzondering van vakanties) is er een kinderclub 
in de Kruisdam voor basisschoolkinderen waarbij kinderen aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. In 
november zijn de activiteiten uitgebreid voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, die in de sporthal kunnen deelnemen 
aan sport en spel onderdelen. Deze activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte en zijn veelal heel druk 
bezocht.
Andere gebruikers c.q. activiteiten door derden zijn o.a:
• Klaverjasvereniging en Ouderengymnastiek
• Kerk in de Meent (elke 2e zondag van de maand)
• Diverse cursussen en lezingen
• Spreekuur door diverse instanties

Ook is sprake van een lichte toename commerciële verhuur van ruimten. 

Beheeraspecten
• 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  
 verzorgd, 16 vrijwilligers volgden de herhalingstraining.
• Controle van blusmiddelen, noodverlichting 
 De aanwezige brandblusmiddelen in de Kruisdam zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast aan de  
 veiligheidsvoorschriften. De noodverlichting installatie is eveneens gecontroleerd. Van veel    
 noodverlichtingen zijn in het verslagjaar de accu’s vervangen.
• Inspectie brandveiligheid
 Na de verbouwing  heeft  brandweer  in februari een brandveiligheid inspectie uitgevoerd. Er zijn geen  
 tekortkomingen geconstateerd.
• Veiligheid
 De gebruiksvergunning is na de verbouwing aangepast aan de nieuwe situatie. Ook de    
 ontruimingsplattegrond is i.o.m. de gemeente en brandweer aangepast aan de nieuwe situatie. Met de  
 aansluiting op de glasvezelkabel is tevens  een nieuwe digitale alarmcentrale geïnstalleerd

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 2015 aangepast. 
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Gebouw en inrichting
Met de opening van het verbouwde wijkcentrum is de Kruisdam uitgebreid met de volgende ruimtes:
• Barruimte vergroot met 20 m2
• Zuidzaal groot 71 m2 ; wordt gebruikt voor diverse activiteiten
• Middenzaal groot  22 m2 ; wordt gebruikt als vergaderzaal en wachtkamer
• Gesprekruimte van 8 m2 ; wordt gebruikt voor diverse spreekuren
• Inloopkast opbergruimte groot 16 m2; wordt gebruikt door diverse clubs van de SHM
• Keukenruimte bouwtechnisch vergroot groot met 20 m2 
• Nieuw dames-, heren- en invalidetoilet
• Een vaste wand in de bar/ontmoetingsruimte is vervangen door een schuifwand zodat de bar/

ontmoetingsruimte ruimte optimaal vergroot kan worden.

Tot  november 2014 had de SHM de beschikking over een opslagruimte in het gebouw van de voormalige 
groenvoorziening/brandweer in de Mierenmeent . Deze moest door de komst van een nieuwe huurder 
ontruimd worden.  De bestaande vergaderzaal boven in de Kruisdam is vanaf november omgebouwd als 
nieuwe opslagruimte voor alle activiteiten van de SHM.
Voor de inrichting van kasten, tafels en keukenapparatuur heeft het RABO coöperatiefonds een donatie van  € 
6393,00 gedaan. De inrichting van de keuken wordt in 2015 uitgevoerd. Voor uitbreiding van apparatuur  en 
voor de  vervanging  van meubels  in diverse ruimten worden de komende jaren  reserveringen gedaan

Intensief gebruik van de Kruisdam vraagt het nodige van de vrijwilligers die belast zijn met het beheer van het 
gebouw en de verzorging van de technische en andere faciliteiten. Verdere intensivering van het gebruik en 
verhoging van de bezettingsgraad zal alleen mogelijk zijn als we ook het beheer kunnen versterken. Dit speelt 
te meer als onder andere in het kader van de zorg nieuwe en/of meer activiteiten op dat gebied ontwikkeld 
gaan worden. 
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Vrijwilligers en interne organisatie

Vrijwilligers
Binnen de Stichting worden alle werkzaamheden gedaan door vrijwilligers. Daarbij kunnen we bogen op 
een groot bestand van Meentbewoners die zich vaak al jaren met grote toewijding inzetten voor de wijk 
en haar inwoners. In feite vormen zij het ‘kapitaal’ van de organisatie. In dit verslag worden bestuurs- en 
commissieleden zichtbaar maar daarnaast is er die grote groep actief die op allerlei manieren zijn of haar 
bijdrage levert en grote waardering verdient.

Volgens onze opgeschoonde administratie gaat het voor de Stichting als geheel om ca. 160 vrijwilligers waarbij 
degenen die binnen de clubs actief zijn maar daarin geen bestuursfunctie vervullen nog niet zijn meegerekend. 
Binnen het totaal zijn er:
• 33 die 2 of meer activiteiten of functies vervullen
• 5 met zelfs 4 activiteiten of functies
• 20 actieve stellen of echtparen
• 16 vrijwilligers die niet in Hilversum wonen

Gelet op het belang van de vrijwilliger voor onze organisatie is de in voorgaande jaren opgestelde nota 
vrijwilligersbeleid verwerkt in het in april vastgestelde nieuwe huishoudelijk reglement.

Bestuur
Krachtens de statuten bestaat het bestuur van de Stichting uit minimaal 5 leden. In het verslagjaar kende het 
bestuur de volgende samenstelling:
• voorzitter: Alexander Hilberts tot 12 juni en per 22 oktober opgevolgd door Fred van Sprang 
• secretaris: Paul Michielsens tot 1 mei, opgevolgd door Astrid van der Poel en zij is per 13 november 

opgevolgd door Jaap Diepeveen
• penningmeester: Herbert Kwak tot 27 mei, opgevolgd door Kees van der Veldt
• bestuurslid activiteiten en evenementen, tevens vicevoorzitter: Wim Wolfswinkel tot  27 mei, deze 

portefeuille wordt waargenomen door Kees van der Veldt
• bestuurslid wijkontwikkeling en wijkbeheer: Everard  Sonnenberg tot 1 mei, deze portefeuille wordt 

waargenomen door Cees Kuijlaars
• bestuurslid communicatie & PR: Edwin Brinkhuis tot 16 juni, opgevolgd door Astrid van der Poel
• bestuurslid beheer, accommodatie en faciliteiten: Bert van den Broek 
• bestuurslid zorg: Cees Kuijlaars per 12 juni (tevens waarnemend voorzitter tot 22 oktober)

Per december is besloten dat het bestuur zal bestaan uit 6 leden en zijn de portefeuilleverdeling en 
vervangingsregeling bepaald.
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Portefeuilleverdeling en vervanging

Functie/Portefeuille Inhoud Portefeuillehouder Vervanger
Voorzitter - reguliere taken

- vrijwilligers
- relatie adviescommissie
- externe relaties

Fred van Sprang Cees Kuijlaars
(vicevoorzitter)

Secretaris - reguliere taken
- administratie 
vrijwilligers

Jaap Diepeveen Astrid van der Poel

Penningmeester - reguliere taken Kees van der Veldt Bert van den Broek
Communicatie en PR - reguliere taken

- website
- wijkblad

Astrid van der Poel Fred van Sprang

Beheer - cie Beheer
- beheer gebouwen
- barploeg
- technisch beheer (incl. 
klusteam en repro)

Bert van den Broek Kees van der Veldt

Activiteiten en 
Evenementen

- cie A&E
- clubs
- activiteiten en 
evenementen

Kees van der Veldt Cees Kuijlaars

Zorg en Welzijn - infopunt
- cie Zorg en welzijn
- MvM

Cees Kuijlaars Kees van der Veldt

Wijkbeheer - cie Wijkbeheer Cees Kuijlaars Jaap Diepeveen
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Commissies
Op de verschillende aandachtsgebieden functioneerden de volgende commissies:

Wijkbeheer
• Gerard Bierlaagh
• Fred Goores
• Cees Kuijlaars, bestuurslid (lid van de cie per 12 juni)
• Peter Kuyper 
• Herbert Kwak (lid van de cie per 27 mei, m.i.v. 2015 voorzitter van de cie)
• Everard Sonnenberg, bestuurslid (lid van de cie tot 1 mei)
• Alfons Vreman 

Activiteiten en Evenementen
• Wim Wolfswinkel (voorzitter)
• Riek Willemsen
• Veroni van Rijswijk
• Ruud van den Broek
• Bert van den Broek, bestuurslid (lid van de cie tot april) 
• Pieter Kannegieter (lid van de cie tot november)
• Kees van der Veldt, bestuurslid (lid van de cie per 27 mei) 

Zorg en Welzijn (ingesteld per september )
• Cees Kuijlaars, bestuurslid (voorzitter)
• Barbara den Hartogh
• Joost Nachbahr
• Ron van Eeden
• Maria van Leeuwen

Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
• Bert van den Broek, bestuurslid (voorzitter)
• Adrie Faas
• Ada Brouwer
• Johan van der Snoek
• Piet Steenman

Adviescommissie
• Fred van Leeuwen (voorzitter)
• Wil van Gogh
• Ans Machielsen
• Ellen Pals (lid van de cie tot 9 april)
• Peter Mulder
• Elsa Vreemann  (lid van de cie tot 9 april)
• Joost Nachbahr (lid van de cie per 1 september) 
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Vooruitblik

Gelet op de ontwikkelingen binnen de Stichting, in de wijk en de bredere maatschappelijke omgeving liggen er 
de nodige uitdagingen voor 2015 en volgende jaren.
Daarbij denken wij o.a. aan:

• Het creëren van een gezamenlijk beeld ‘waar we voor gaan’ en ‘waar we voor staan’, met andere woorden 
visie en beleid voor 2015/2016 vormgeven voor onze werkterreinen waarbij een bijzonder accent zal 
komen te liggen op zorg; 

• Werken aan draagvlak daarvoor binnen de stichting en de wijk;
• Inspelen op de zich wijzigende subsidiemethodiek van de gemeente die meer outputgericht zal worden;
• Kansen benutten in het samenspel met de gemeente bij de uitwerking van de gemeentelijke ideeën t.a.v. 

krachtige wijken en buurtrechten;
• Onze wijze van werken en samenwerken binnen de stichting verder vormgeven op basis van de in 

voorgaande jaren ontwikkelde gedachten, neergelegd in het openheidsstatuut en het huishoudelijk 
reglement, waarbij we steeds voor ogen houden dat we een – weliswaar grote – vrijwilligersorganisatie 
zijn;

• Nadrukkelijke aandacht voor de samenwerkingsrelaties met partners in de wijk;
• Ruimte voor vernieuwing en verbreding van onze activiteiten en clubs waardoor we zoveel mogelijk 

segmenten uit onze Meentsamenleving bereiken met oog voor de kwetsbaren in de wijk;
• Aandacht voor de versterking van het beheer en de faciliteiten van de Kruisdam.

Kortom: voldoende uitdagingen om met z’n allen aan te werken voor onze mooie wijk.



Jaarrekening 2014
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Jaarrekening 2014    

Toelichting
In de loop van 2014 is besloten de verantwoordelijkheden/taken van penningmeester en administratie te 
scheiden. Over 2014 is nog gebruik gemaakt van de diensten van Wijnand Versteeg als administrateur. Wij 
danken hem hartelijk voor zijn bijdrage aan de administratie en zijn ingebrachte expertise.
Naast de gebruikelijke Algemene Reserve zijn er dit jaar 2 andere voorzieningen getroffen. De komende jaren 
worden de volgende vervangingsinvesteringen voorzien:

• Keukeninventaris
• Vloerbedekking
• Stoffering
• Computerapparatuur en –programmatuur
• Kassasysteem
• Media (geluid, tv)

Verder is een voorziening getroffen voor deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Met het verschuiven 
van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente, en het streven van de gemeente daar de wijk in te 
betrekken, worden steeds hogere eisen gesteld aan vrijwilligers. De stichting wenst budgettaire ruimte te 
hebben voor het aanbieden van trainingen aan de vrijwilligers.
 
Conclusie
We mogen spreken van een bevredigend financieel jaar. Ondanks de eigen bijdrage (€ 35.000,=) in de 
verbouwing en de forse huurverhoging (ruim € 16.000,=) resteert er een exploitatieresultaat van € 21.842,=. 
Voornaamste oorzaken hiervan: een hogere baropbrengst, mede als gevolg van evenementen/activiteiten als 
het Pleinburenfestival, een fraaie plus voor Repro/Wijkblad en een mooi stijging van de verhuur aan derden. 
Toch zal de bezettingsgraad, en dientengevolge de huuropbrengst, meer moeten stijgen willen we de fors 
hogere huur op termijn blijven verantwoorden 
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Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013

Vlottende activa
Voorraden 4.237 4.237
Overige vorderingen en overlopende activa 4.089 6.971
Liquide middelen 55.955 63.322

64.281 74.531
Totaal 64.281 74.531

Passiva 31-12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen
Eigen vermogen 46.448 55.177

46.448 44.177

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 5.218 5.218

5.218 5.218
Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 12.616 14.136

12.616 14.136

Totaal 64.281 74.531
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Rekening van baten en lasten over 2014

werkelijk 2014 werkelijk 2013
Baten
Directe activiteiten opbrengsten 112.289 94.575
Subsidie gemeente Hilversum 70.100 67.650
Totaal 182.389 162.225

Lasten
Huisvestingskosten 73.581 55.203
Organisatiekosten 10.090 9.005
Directe activiteitenkosten 76.876 66.032
Versa Welzijn opbouwwerk/soc.cult.werk 0 7.550
Totaal 160.547 137.790
Exploitatieresultaat
(voor buitengewone baten/lasten) 21.842 24.435
Buitengewone baten en lasten
(-=lasten/+=baten) verbouwingskosten 0 -9.398
Resultaat boekjaar
(na buitengewone baten en lasten) 21.842 15.037
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Toelichting

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

Vlottende activa

Voorraden 31-12-2014 31-12-2013
Bar 3.533 3.533
Emballage 704 704
Totaal 4.237 4.237

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2014 31-12-2013
Borg 1.997 1.997
Fakturen onderweg 2.092 4.728
Vooruit betaald en voorschotten
Overige vorderingen

0 247

Totaal 4.089 6.971

Liquide middelen 31-12-2014 31-12-2013
I.N.G. v/h Postbank 54.294 60.983
Kassen 1.661 2.339
Totaal 55.955 63.322
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Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 2014 2013
Beginsaldo 22.537 7.500
Bij : voordelig resultaat boekjaar
Af : bestemming resultaat vorig boekjaar
Af : herbestemming deel exploitatiereserve
Af : toevoeging aan vervangingsreserve 2013

1.545 15.037

Eindsaldo 24.082 22.537

Voordelig saldo boekjaar 2014
Van het voordelig resultaat is € 1.545 ten gunste van de algemene reserve gebracht en het restant ad. € 20.297 
t.g.v. de vervangingsreserve.

Vervangingsreserve 31-12-2014 31-12-2013
Beginsaldo 32.640 67.213
Bij : toevoeging uit voordelig resultaat 20.297 0
Af : vervanging van inventaris etc. -3.000 -34.573
Af : Gemeente Hilversum t.b.v. bijdrage verbouwing wijkcentrum -35.000
Eindsaldo 14.937 32.640

Spec. vervangingen 2014: Louis Tapis gordijnen biljartzaal+bar en rolgordijen zuidzaal 3.000

Reservering deskundigheidsbevordering 31-12-2014 31-12-2013
Gem. Hilversum t.b.v. studie bestuursleden 10.000
Gigi Dingler studiekosten -2.571
Eindsaldo 7.429
Totaal eigen vermogen 46.448 55.177

Voorzieningen 31-12-2014 31-12-2013
Voorziening groot onderhoud 5.218 5.218
Totaal 5.218 5.218

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.
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Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2014 31-12-2013
Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. 5.829 6.585
Accountantskosten 1.634
Declaraties vrijwilligers en docenten 202 167
NUON december 845 825
Afrek.betalingsverk. 4e kwartaal w.o. € 128,85 PIN-pakket 296 288
Amaris De Veste Windmenu en Kerstdiner 826 941
Schoonmaakbedrijf Berdego - december 2013 794
Hocras B.V. 508
Nog te besteden fondsen 1.861 1.861
Beatrix Brass 85, Hilversum tbv Moonlight Shopping 250 250
Toneeluitgeverij Jongeneel / Vink zichtbon nov. 2013 28
Marjan J. Kwant van Tellingen - kastekort Zangclub 53
Fooi vrijwilligers Senioren eetcafé 135 132
Reservering maaltijd Sr.eetcafé tbv minima 62 72
Drukkerij Lookman 250 Kerstkaarten 266
TOP Kantoor t.b.v. Kerstkaarten 194
Veenendaal 16 lunch buffet 23 december 2014 265
Den Butter wijziging beveiligingsinstallatie 1.585
Totaal 12.616 14.136

Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z.
In 2007 is er in de Hilversumse Meent een nieuw project gestart onder de naam Woondienstenzône c.q. 
info-loket W.W.Z. De financiële administratie wordt verwerkt door de Stichting Hilversumse Meent, omdat de 
Woondienstenzône 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 welke eindigt 
op 31 december 2018. Derhalve is er per 31 december 2014 een huurverplichting van € 181.000. 

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014

Baten

Subsidie gemeente Hilversum werkelijk 2014 werkelijk 2013
Budgetsubsidie 65.000 62.550
Budget wijkzaken 5.100 5.100
Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente)
Totaal 70.100 67.650
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Directe activiteiten opbrengsten werkelijk 2014 werkelijk 2013
Bestuur     Overhead

Beheerscommissie 400
Activiteitencommissie ( niet clubgebonden )

Bar 61.513 53.042

Clubs
Biljarten 1.423 765
Bridge 2.903 2.879
Fotoclub 1.064 1.080
Handenarbeid 1.355 1.433
Internetcafe 376 134
Jazzballet 1.245 1.515
Koersbal 1.532 1.138
Layla volksdansclub 2.939 2.756
Fit met Pit v/h Line dance 2.072 1.860
Ouderensoos 53 777
Tekenclub 2.318 1.979
Toneel 1.772 1.107
Volksdansen 1.986 1.708
Zang 4.904 4.674

Repro w.o. Wijkblad 7.641 5.444

Evenementen
Burendag 2.608 1.907
Dauwtrappen
Wandel c.q. Fietstocht 450 224
Wereld kampioenschap voetbal
Pasen
Hardloopevenement “Rondje Meent” 536
Sinterklaas 360 299
Kerst 175 250
Kinderwerk 
Peuteractiviteiten 
Sportmiddag 
Senioren-eetcafé 4.234 3.315

Overige opbrengsten
Verhuur derden 8.431 6.292

Totaal 112.289 94.575
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Lasten

Huisvestingskosten werkelijk 2014 werkelijk 2013
Huur 45.250 28.814
Onderhoud 1.814 1.172
Schoonmaakdiensten 11.167 12.336
Verzekeringen/belastingen 3.838 3.128
Energie / water 8.026 8.722
Kleine inventaris en verbouwingskosten 3.486 1.031
Totaal 73.581 55.203

Organisatiekosten werkelijk 2014 werkelijk 2013
Kantoorbehoeften/drukwerk 600 400
Telefoon/fax 817 589
Porti 156 42
Accountantkosten -5 1.815
Administratiekosten 3.439 3.439
Exact Software 918
Bijdragen Buma, Kamer van Koophandel etc. 937 975
Vakliteratuur/documentatie 270 175
Reiskosten 99 195
Vergaderkosten commissie / representatie 2.431 1.534
Rente baten en lasten 428 -160
Onderhoud kantoorapparatuur 0 0
Afschrijving kantoorapparatuur
Overige  0 0

Totaal 10.090 9.005



29 Jaarrekening 2014

Directe activiteiten kosten werkelijk 2014 werkelijk 2013
Bestuur     Overhead 0 2.534
Beheerscommissie 1.736 914
Activiteitencommissie ( niet clubgebonden) 1.291 1.403

Bar 28.286 23.166

Clubs
Biljarten 2.050 438
Bridge 2.882 2.836
Fotoclub 746 1.082
Handenarbeid 932 1.299
Internetcafe 1.480 584
Jazzballet 1.275 1.205
Koersbal 1.550 1.150
Layla volksdansclub 2.848 2.523
Fit met Pit v/h Line dance 2.118 1.698
Ouderensoos 355 1.146
Tekenclub 2.257 1.969
Toneel 1.760 1.137
Volksdansen 1.836 1.814
Zang 4.695 4.407

Repro w.o. Wijkblad 5.508 5.172

Evenementen
Burendag 3.435 2.326
Dauwtrappen
Wandel c.q. Fietstocht 482 345
Wereld kampioenschap voetbal 589
Pasen 135 116
Hardloopevenement “Rondje Meent” 817
Sinterklaas 3.084 2.992
Kerst 492 462
Kinderwerk 
Peuteractiviteiten 
Sportmiddag 
Senioren-eetcafé 4.234 3.313

Totaal 76.876 66.032

* Gooische Wok, Huizen - 102 Wokken vrijwilligersbijeenkomst 2.534

Versa Welzijn opbouwwerk/soc.cult.werk werkelijk 2014 werkelijk 2013

0 7.550
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Verklaring Kascommissie



Jaarverslagen clubs
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Overzicht clubs  

Activiteit Leden
Biljarten 14
Fit met Pit 17
Fotoclub de Beeldjagers 30
Handenarbeid 14
Jazzballet 13
Koersbal 25
Tekenen en Schilderen 14
TempoBridge 60
Tonelist 13
Volksdans Layla 29
Volksdans Nemoj Kate 16
Zangkoor Common Commotion 24

De Timmerclub is niet in dit overzicht opgenomen omdat door allerlei redenen een leegloop heeft 
plaatsgevonden.
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Jaarverslagen Clubs

FITmetPIT
In 2014 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”. Docente was 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. 

Het ledenaantal bleef gedurende het jaar vrij constant. Er waren leden die langdurig uitvielen en/of 
verminderd konden meedoen om gezondheidsredenen. Voor enkele vrijgekomen plaatsen meldden zich weer 
aan het eind van het jaar nieuwe leden aan. 

Tijdens de lessen werden na een warming-up spierversterkende oefeningen voor alle belangrijke spiergroepen 
gedaan. De oefeningen bevatten elementen van Aerobics, Pilates en Yoga. De oefeningen worden deels 
staande en deels op de (yoga)mat uitgevoerd. 

Op 6 maart en 2 oktober 2014 kon Alexandra Jong Tjien Fa om persoonlijke redenen geen lesgeven. Het is heel 
plezierig dat in deze gevallen de beamer in de zaal gebruikt mag worden. Er werden deze avonden Fitness-
DVD’s via de beamer afgespeeld waarbij de dames konden sporten. Er werd enthousiast op deze vervanging 
gereageerd

Aan de afspraken en instructies over de jaarlijkse schoonmaakbeurt voldeden de dames van Fit met Pit op 
zaterdagmorgen 22 februari 2014. Donderdag 3 april 2014 gingen de leden van Fit met Pit met elkaar uit eten 
in restaurant ’t Hert in Naarden. Het etentje, dat voor eigen rekening was, verliep geanimeerd.
Donderdag 22 mei vond de laatste les voor de zomervakantie plaats. Op 29 Mei, Hemelvaartsdag, was er geen 
les. Van juni t/m augustus was het voor Fit met Pit zomervakantie. 

Het nieuwe seizoen ging van start met een fietstocht op donderdag 28 augustus 2014. Door vakantie en om 
gezondheidsredenen konden enkele leden niet meefietsen. De route ging dit maal via Bantam en buitenplaats  
Gooilust in ’s-Graveland. De fietstocht eindigde bij Theehuis ’t Pandje aan de Witte Kruislaan in Hilversum waar 
koffie werd gedronken. 

Vanaf 4 september 2014 waren er weer Fit met Pit-lessen in de “Kruisdam”. 

Gezien de drukte van de decembermaand kozen de dames van Fit met Pit voor een eindejaars-etentje op 
woensdag 3 december bij Restaurant miXit in Naarden. Het etentje werd bekostigd uit het geld dat de dames 
hiervoor via de contributies gedurende het jaar spaarden. Het werd opnieuw een bijzonder gezellige avond. 
Goed voor de onderlinge contacten. 

Donderdag 18 december was de laatste fitnessles van 2014.  Een les in kerstsfeer met ter afsluiting een 
drankje. 

2014 was voor FITmetPIT weer een goed jaar.  

Riek Willemsen, voorzitter/secretaris, 
Marianne Wijnekus, penningmeester  
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Teken- en Schilderclub
Door ledenwerving via het wijkblad hebben wij begin 2014 drie nieuwe leden mogen verwelkomen, waardoor 
het ledental op 14 kwam. 

In verband met deze ledenuitbreiding hebben wij kunnen besluiten om per 1 april 2014 de lesuren van de 
docente weer met een half uur te verlengen naar 2 uur. (Per 01-01-2013 werd de lestijd met een half uur 
verkort vanwege ledenkrimp). Iedereen van de club was er erg gelukkig mee dat de lesuren weer op het oude 
niveau konden worden teruggebracht. 

Op 27 september hebben wij deelgenomen aan het pleinbuurtfestival op de Meent, waar wij onze club hebben 
gepresenteerd door middel van onze gemaakte schilderijen, het geven van mondelinge informatie en het 
uitdelen van flyers. Dit heeft geresulteerd in opnieuw uitbreiding van het ledental met twee leden.

Wij hebben een heel gezellig en productief clubjaar gehad, waarin opdrachten werden gemaakt vanuit een 
zeer gevarieerd lesprogramma, dat - rekening houdend met de wensen van de leden - werd samengesteld door 
onze docente. Het is wederom een leerzaam jaar geweest in ons creatief proces.

Het verheugt ons zeer dat onze club weer goed draait en wij 2014 zo positief hebben kunnen afsluiten, 
waardoor wij ook 2015 - waarin de club 40 jaar bestaat - met veel enthousiasme en plezier tegemoet zien. 

Lucy van Hattem, voorzitter/penningmeester

Volksdansvereniging “Layla”
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.

De groep heeft 29 betalende leden, waaronder 1 man en 2 leden die door langdurige ziekte afwezig zijn. De 
dansleiding is in handen van Giel Herben tot volle tevredenheid van alle leden van de club. 

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

Volksdansgroep Nemoj Kate
Onze groep bestaat uit 16 deelnemers. We dansen elke woensdagmorgen o.l.v. Mw. I. Truyens. In de vakanties 
worden de lessen waargenomen door Mw. M. Kuipers.
 
Start 1e helft 2014; 8 januari 
Voorjaarsvakantie; 19 en 26 februari 
Meivakantie; 28 april en 4 mei
Laatste les voor de zomervakantie; 28 mei
 
Start 2e helft 2014; 10 september
Herfstvakantie; 22 en 29 oktober
Laatste les voor de kerstvakantie; 17 december. 

Martine Kuipers, secretaris
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Handenarbeid-, Naaiclub en Groendecoratie
De handenarbeid heeft een fijn seizoen achter de rug. We hebben dit jaar leuke werkstukken kunnen maken, 
waarvan het merendeel tentoongesteld stond op het Burenfestival. Helaas heeft dat niet geleid tot nieuwe 
deelnemers en blijft de groep klein. De gezelligheid en het met elkaar “aan het werk zijn”, staat hoog in het 
vaandel.

De naaiclub heeft dit seizoen een paar nieuwe deelnemers gekregen, waardoor de groep nu goed kan 
functioneren. Er wordt hulp geboden aan beginners en gevorderden.

Het aantal deelnemers voor de groendecoratie loopt terug. Vanwege het beperkte aantal deelnemers hebben 
we de herfstactiviteit moeten afzeggen. De kerstactiviteit loopt echter goed en zeer tot genoegen van de 
deelnemers. Voor het komende seizoen zullen we ons alleen op de kerstdecoratie richten.

Lida Eggenkamp, secretaris handenarbeid

Jazzballet
Ook in het jaar 2014 was jazzballet actief op de donderdagavond. Onder leiding van Karin Liarte maken we de 
spieren los met cardio-oefeningen, dansen de salsa, doen grondoefeningen en studeren een dans in. En dat 
alles in één uur op de donderdagavond, van 19.30 - 20.30 uur.

Het ledental daalt. De groep bestaat nu uit 13 leden. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt ver boven de 
zestig. Maar we hebben er nog steeds veel plezier in. 

Als nevenactiviteit gaan we eens per jaar uit eten met alle dames.

Het bestuur bestaat uit:
Annemieke de Jong, secretaris
Ada Brouwer, penningmeester

TempoBridge
Het was een gezellig bridge jaar met veel activiteiten, waarbij iedereen zijn steentje heeft bijgedragen. Dat 
maakt onze club zo bijzonder. Je doet nooit te vergeefs een beroep op iemand.

Onderstaand een aantal wetenswaardigheden:

Mutaties:
In de loop van het jaar hebben de volgende leden afgezegd: Mieke Hageman, Els de Jong, Martha Pouw en Elly 
Wetering.
Geheel plotseling is Hannie van Sloten ons dit jaar ontvallen. Als je tegen Hannie mocht spelen, kwam 
steevast de zak met snoepjes tevoorschijn. Onder het genot van een snoepje kon er verder gespeeld worden.
Het dameskoppel Els Mulder - Yvonne Dunnebier meldde zich aan. Helaas konden zij maar kort van elkaar en 
wij van Els Mulder genieten.
In Jack Smits van Oyen heeft Yvonne Dunnebier een tijdelijke partner gevonden. Wegens ziekte van Ans 
Lubbers zat Jack namelijk even zonder partner. Ans Lubbers is gelukkig weer zover hersteld dat zij en Jack weer 
als bridgepaar verder gaan. Yvonne heeft een nieuwe partner gevonden, Hetty Wolthuizen , die wij inmiddels 
hebben mogen verwelkomen. 

Nieuwe leden: 
Begin van het jaar mochten wij verwelkomen Wil Siebenmorgen en Gemmy van Hooff. Halverwege dit jaar 
mochten we Jaap de Mos verwelkomen. Martha Pouw had besloten te stoppen met bridge in clubverband 
en Co Pouw kwam met deze sterke partner terug. Marja Brans wilde graag bij ons komen spelen. Samen met 
Wil Beukenkamp doet ze al een poosje verwoede pogingen om niet helemaal onderaan te blijven steken; met 
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wisselend succes. De aanhouder wint uiteindelijk toch!
Per december kwam Hetty Wolthuizen onze gelederen versterken en als aspirant lid heeft Annamarie 
Meenhuis zich aangemeld. Hetty is een doorgewinterde bridger en Annamarie gaat proberen haar te evenaren. 
Na twee winters les en heel veel oefening gaat dat zeker lukken.

Ledenaantal:
De vereniging telt, per 1 januari 2015, 60 leden.

Bridgecursus:
Tempo-Bridge is na de TV-bridgecursus doorgegaan met het lesgeven aan een 18-tal cursisten en deze groep 
heeft in september een doorstart gemaakt met deel 2 van Bridge in een flits. De groep telt inmiddels 20 
cursisten die wekelijks aanwezig zijn op de woensdagmiddag om zich het bridgen eigen te maken. Dit onder 
leiding van Walter en Loes Donker en met hulp en inzet van een groot aantal vrijwilligers, die samen het 
Ondersteuningsteam Tempo Bridge (OTB) vormen. Dit team bestaat uit Jan van den Berg, Gerrit Heijink, Theo 
Hendriks, Cor Keijer, Renee Keijer, Arie Klinkert, Jan Oosterkamp, Gerda Peters, Dorothy Quamo, Fons Scheers, 
Dora Seignette, Jack Smits van Oyen en Ria Zwanikken.

Feestdrives:
In het voorjaar was er de gezellige Paasdrive met de nodige paaseitjes. Met Sinterklaas konden we naast de 
pepernoten en het bezoek van de Sint genieten van een spelletje Bingo. Hier werd fanatiek gestreden om een 
volle Bingo kaart, dit keer niet voorzien van getallen maar van bridgebiedingen. En de Sint had voor velen weer 
een stichtelijk woord in dichtvorm. Dit jaar werd de Sint zelf ook in het zonnetje gezet. Vera Herfkens bedankte 
de Sint in onvolprezen dichtvorm voor zijn bezoek. Het Kerstdiner was voortreffelijk en de avond werd afgerond 
met een paar ronden bridge. Dit keer kreeg je voor elk gespeeld contract een letter. Met deze letters moest 
een zo lang mogelijk woord gemaakt worden. Scrabbelen dus. Dit leverde verrassende woorden op. Na de prijs 
uitreiking ging iedereen voldaan naar huis. De feestcommissie bestaat uit: Joa van der Geest, Renee Keijer en 
Jan v.d. Berg .

Hulptroepen:
Dit jaar waren er weer vele enthousiaste vrijwilligers, die de speelavonden mogelijk maakten. De technische 
commissie onder aanvoering van Gerda Peters met Mieke Maassen, Elke van Dongen Torman en Walter 
Donker. De computer uitslagen kwamen uit de printer rollen onder de bezielende leiding van Nico Klippel, 
Peter Schaap en Gerrit Heijink aangevuld met een aantal leden van de technische commissie. De leden van 
de technische commissie treden op als arbiter/wedstrijdleider, waarbij Kees Verwij dit jaar het team is komen 
versterken. De op- en afbouw van de tafels, de stoelen, het spelmateriaal en de zaalleiding wordt al jaren 
volgens schema verzorgd door vele vrijwilligers. En dan is er nog een ploeg die jaarlijks helpt bij de “bar” 
schoonmaak.

Competities:
Parencompetitie, bestaande uit 6 series van vijf avonden.
Butlercompetitie, bestaande uit meerdere speelavonden, gespreid door het jaar.
Slemcompetitie, de beste Slembieder en -speler van de beide competities.
Gré-Griekbeker, gezelligheidsbridge, meestal op de eerste speelavond van het jaar.
Zomercompetitie, informele wedstrijd, deze vindt plaats in de laatste weken van het seizoen

Eindstanden, september 2013 tot juli 2014 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 zittingen. 
1  Frans en Dolly Ramack  55,64  54,49  58,06   56  55,23  279,42
2  Bernhard Leurs en Peter Schaap  55,99   57,44  55,45  52,22  53,6  274,70
3  Hannie van Sloten en Ria Zwanikken  51,63  51,69  51,34   55,46  53,91  264,03
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Butlercompetitie 2013-2014 Topintegraal Gemiddeld aantal IMPS over 4 zittingen
1  Frans en Dolly Ramack   48,57
2  Vera Herfkens en Mieke Maassen  37,30
3  Hannie van Sloten en Ria Zwanikken  28,50

Slemcompetitie: Over alle zittingen geteld, de hoogste score in aantal geboden en gemaakte/verloren slems.
score P. punten P. score B. punten B. Totaal Score Totaal Punten

1  Harrie Daselaar 9.650 12 990 3 10.640 15
2  Loes Donker 7.740 15 7.740 15
2  Walter Donker 7.740 15 7.740 15
4  Jan v.d. Berg 9.650 11 990 3 106.40 14

De “Gré-Griekbokaal”: Bij de start van het nieuwe seizoen wordt er gespeeld om deze Wisselbeker, 
welke beschikbaar is gesteld door de oprichtster van Tempo-Bridge.
Deze bokaal is dit jaar gewonnen door Fien Kruijdenberg. 
Op deze avond worden tevens de prijswinnaars van het afgelopen seizoen bekend gemaakt en in het 
zonnetje gezet.

Zomercompetitie: Informele competitie vóór de zomervakantie in de periode eind mei tot eind juni.
Per avond is er een aardigheidje voor het winnende koppel.

Het bestuur bestaande uit de Voorzitter: Fons Scheers, Vicevoorzitter: Jan v d Berg, Penningmeester: Theo 
Hendriks, Secretaris: Loes Donker, Voorzitter TC: Gerda Peters.
is dit seizoen 5x bij elkaar geweest. Voornaamste onderwerpen, de samenwerking met het Stichting 
Hilversumse Meent, Levensvatbaarheid van Tempo-Bridge, Handhaving entourage, Stroomlijnen interne 
afspraken. 

Loes Donker, secretaris

Koersbalclub
Het jaar van de koersbalclub is voorspoedig verlopen. Wij hebben weer een aantal leden erbij gekregen, ons 
aantal staat nu op 25 actieve leden. In dit jaar hebben wij twee keer een koersbal toernooi gehouden, met  een 
eerste plaats als mooi resultaat

Secretaris Koersbalclub, Wil Steenman

Zanggroep Common Commotion
Zanggroep Common Commotion, repeterend in de Kruisdam, heeft een prima verenigingsjaar achter de rug. 
Onder leiding van onze dirigente Alexandra d’Espinoza zijn twee succesvolle concerten gegeven: 

- februari in Bussum
- juni in Monnickendam

Ben Heijmeijer, secretaris
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Timmerclub de Kromme Spijker
De timmerclub heeft te maken gehad met  leegloop, hetzij door ziekte, overlijden of gebrek aan animo. Nieuwe 
oproepen via het wijkblad ‘Je Meent Het’  leverden niet het gewenste resultaat op, slechts een belangstellende 
meldde zich aan. 

Slechts door een enkeling wordt nog gebruik gemaakt  van de faciliteiten en er is ondersteuning verleend  
t.b.v. van de Handarbeidclub en aan het Internetcafé door het maken van kastruimte voor het opbergen van 
apparatuur en materiaal. 

Als aanspreekpunt voor de Timmerclub kon ik mij door omstandigheden slechts bezig houden met raad geven 
en zorgdragen dat de machines op de juiste manier worden gebruikt.

Door gebrek aan deelnemers heeft de  club niet gefunctioneerd en indien daar geen verandering in komt, zal 
de club moeten worden opgeheven.

Verslag Bert Vonk  

Internetcafé
Dit servicepunt biedt ondersteuning en opleiding in het digitale tijdperk. Met de aanschaf van 2 laptops kunnen 
wij inwoners van De Meent ondersteuning bieden bij problemen met hun computer. Hiervoor wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Voor complexere problemen verwijzen wij naar de verschillende zzp’ers die hun diensten in 
de wijk aanbieden. Ook onderhouden wij de in het wijkcentrum opgestelde computerapparatuur.
In het verleden is verschillende keren een computercursus georganiseerd. Nu de tablet zijn intrede heeft 
gemaakt, bieden wij ook hiervoor een opleiding aan; onder de voorwaarde dat er voldoende belangstelling is.

Bert vd Beek, Mijndert Rebel, Nico Zeldenthuis en Bert Vonk 
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