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Jaarverslag 2015

Voorwoord
Het jaar 2015 was een dynamisch jaar. Het jubileumjaar rond het 40 jarig bestaan van de wijk werd feestelijk
afgesloten, diverse clubs vierden hun 40 jarig jubileum en naast de succesvolle jaarlijkse evenementen werden
er weer nieuwe activiteiten geïnitieerd. Het bestuur was weer op volle sterkte en heeft zich ingespannen de
organisatorische basis van de Stichting te versterken en een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling
van voor de wijk belangrijke zaken. Zo is geïnvesteerd in een vernieuwde aanpak van de wijkvergaderingen,
een maandelijkse bijna-weekend-borrel geïntroduceerd en is de communicatie op diverse mediaplatforms
geïntensiveerd. Ook hebben we de gesprekken met de clubs van de Stichting geïntensiveerd over de
ontwikkeling van de ledentallen, samenwerking met de andere clubs en de plannen voor de toekomst.
In dit jaarverslag doen we uitgebreid verslag van de algemene ontwikkelingen binnen onze wijkorganisatie, van
onze activiteiten en inspanningen op de diverse aandachtsgebieden en de relevante ontwikkelingen in de wijk.
Uiteraard was dit alles niet mogelijk geweest zonder de als altijd geweldige inzet van al die vrijwilligers die met
elkaar het hart van de wijkorganisatie vormen.
Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent
Maart 2016
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Algemeen beeld
1.

Jubilea

Op 14 maart 2015 werd het 40-jarig jubileumjaar van de wijk afgesloten met een spetterend feest! Aan
iedereen was gedacht: een kinderdisco met een geweldige lichtshow voor kinderen tot 12 jaar, een filmavond
voor jongeren tot ca. 16 jaar en een groot feest met het optreden van een live band voor alle Meentbewoners.
In de loop van 2015 werden nog enkele jubilea gevierd van clubs van de wijkorganisatie. In februari werd met
een jubileumconcert het 25 jarig bestaan van het zangkoor Common Commotion gevierd, in mei was het
feest i.v.m. het 30-jarig bestaan van de bridgeclub Tempobridge en in oktober vond een expositie plaats t.g.v.
het 40 jarig bestaan van de Teken- en Schilderclub. Ook ons wijkblad ‘Je Meent Het’ vierde in oktober haar
40-jarig jubileum. De festiviteiten zijn daarmee nog niet voorbij. In april/mei van 2016 viert onze fotoclub ‘de
Beeldjagers’ het 40 jarig jubileum met een expositie, terwijl in september de wijkorganisatie 40 jaar en de
Kruisdam 25 jaar bestaan. Daaraan zal op gepaste wijze aandacht besteed worden.
2.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Na veel inspanningen waren de vacatures voor het het bestuur eind 2014 vervuld en was het bestuur weer op
sterkte. Na een moeilijke periode kon een nieuwe start worden gemaakt en zijn zaken die noodzakelijkerwijs
waren blijven liggen weer opgepakt. Voor elke organisatie is het van belang scherp zicht te hebben op de
bestaande situatie en overeenstemming te hebben over de ambities die worden nagestreefd. Als nieuw
bestuur hadden wij de behoefte onze focus hierop scherp te stellen. Daartoe hebben we ons een aantal vragen
gesteld, veel overlegd en aan de hand daarvan halverwege dit jaar onze koers bepaald. Dit heeft na diverse
bespreekronden in de wijkorganisatie geresulteerd in het Werkplan 2015/2016. Daarmede is de koers van
de Stichting voor de komende periode bepaald en vormt deze het toetsingskader voor onze activiteiten en
werkwijze. In dit jaarverslag zullen we aangegeven of en hoe we erin geslaagd zijn aan deze ambities uitvoering
te geven.
Helaas zijn opnieuw 2 vacatures ontstaan. Voorzitter Fred van Sprang en bestuurslid communicatie Astrid van
der Poel hebben in oktober te kennen gegeven om persoonlijke redenen hun functie per 1 januari 2016 te
beëindigen.
3.

Politiek-bestuurlijke omgeving

Het college van b en w 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.
De Stichting Hilversumse Meent (SHM) heeft hiermee op verschillende manieren te maken. We constateren
dat het college open staat voor nieuwe initiatieven en nadrukkelijk zijn oor te luister legt bij maatschappelijke
organisaties. Met wijkwethouder Arjo Klamer is regelmatig contact; zo was hij bij beide wijkvergaderingen in
de Meent aanwezig en speelde daarin een actieve rol. Ook de burgemeester was bij belangrijke momenten
te gast. Het functioneren van de buurtcoördinator Coen van Beers als verbindingsofficier speelt in de relatie
met de gemeente een positieve rol. Op beleidsmatig gebied wil het college zorg en beheertaken meer in de
nabijheid van de burgers organiseren en worden welzijnsfuncties die in belangrijke mate zijn ondergebracht in
de stedelijke koepel Versa gereorganiseerd. Over deze onderwerpen zijn diverse gesprekken gevoerd met de
gemeente. SHM is voorstander van innovatie maar binnen de mogelijkheden van haar vrijwilligersorganisatie.
Bij de ambities van het college hebben wij dan ook aangetekend dat de aanpak wel moet passen in het stadium
van de ontwikkeling van de wijkorganisatie. Te hoge verwachtingen moeten worden voorkomen omdat het
‘runnen’ van de huidige organisatie en haar ambities al een forse inspanning vergt. Op zorggebied steunt de
gemeente de huidige aanpak van SHM. Ook de kinderactiviteiten die nu nog door Versa worden begeleid,
zullen worden gecontinueerd, alleen wenst de gemeente met de ondersteuningsmiddelen een grotere
‘hefboomwerking’ te bereiken door bv een grotere betrokkenheid van ouders/ wijkbewoners. We pakken die
uitdaging op. T.a.v. het jeugdwerk in de Meent (’t Web) wordt een nieuwe koers ingeslagen waarover in de loop
van 2016 in overleg met SHM meer duidelijkheid zal komen. Voorts beraadt de gemeente zich over de situatie
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rond de wijkgebouwen in Hilversum die op de Kruisdam na in beheer zijn bij Versa. Vooralsnog stellen wij ons
op het standpunt dat wij blijven hechten aan het handhaven van de huidige rechtsverhouding als huurder van
de Kruisdam.
Op 15 april vond een bijzondere bestuurlijke ontmoeting plaats. In het kader van zijn werkbezoek aan
Hilversum wilde de Commissaris van de Koning, dhr Remkes, zich ook laten informeren over het onderwerp
burgerbetrokkenheid. In de Kruisdam schetsten het bestuur van SHM en Fred van Leeuwen van Meentkracht
de praktijk in de Hilversumse Meent en ook de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeenten kwam
daarbij aan de orde. Het bij het werkbezoek gebruikelijke gesprek met de gemeenteraad vond eveneens in de
Kruisdam plaats. Aansluitend bezocht het gezelschap de Kinderboerderij, die mede door provinciale bijdragen
tot stand is gebracht.
4.

Relevante ontwikkelingen in de wijk

Culturele broedplaats: Na het open huis eind 2014 hebben de initiatiefnemers van de Meentwerf hard gewerkt
om hun ambitie te komen tot een creatieve broedplaats in de voormalige brandweerpost aan de Mierenmeent
concreet gestalte te geven. De organisatie is verder uitgewerkt in de vorm van een Stichting en met de
gemeente is op basis van een haalbarheidsonderzoek overeenstemming bereikt over langjarige huur. Inmiddels
heeft een aantal kunstenaars zich als vaste gebruikers gevestigd in het pand en zijn in de loop van het jaar
diverse activiteiten, optredens en workshops georganiseerd. Het komende jaar zal staan in het teken van de
verbouwing en de verdere uitwerking van de programmering. De Meentwerf wil jong en oud inspireren op het
gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving en vormt een verrijking van het culturele klimaat in de Meent.
Over mogelijke overlap van activiteiten met die van SHM hebben we regelmatig contact met elkaar.
Kunst: op 12 april is de beeldentuin Keigaaf aan de Goudwespmeent heropend voor het publiek. Sinds 2007
is beeldentuin “Keigaaf” in de Meent gevestigd. Beelden kunstenaar Peggy Eras nodigt elk jaar een aantal
collega’s uit om in haar tuin te komen exposeren.
Het weekend van 16 en 17 mei was de open atelierroute in de Meent. O.a. de ateliers in de Meentwerf en
Barbie Wolfswinkel Keramiek hielden open huis.
Op 14 en 15 november vond wederom de zeer drukbezochte kunstexpositie ‘Meentwerk’ plaats in de
Kruisdam, waar 24 kunstenaars uit de wijk zich presenteerden. Naast eigen werk was van iedere kunstenaar
het themawerk ‘onbeschreven blad’ te bewonderen met verrassende resultaten.
Duurzaamheid: Meentkracht, een samenwerkingsverband van enkele gedreven Meentbewoners, hebben in
ook 2015 weer belangrijke stappen gezet om de wijk duurzamer te maken. Er zijn enkele wijkbijeenkomsten
georganiseerd over energiebesparen, gevolgd door collectieve inkoopprojecten. Meentkracht is ook nauw
betrokken bij de oprichting van een energiecoöperatie voor Hilversum die zich richt op stimuleren particuliere
stroomopwekking, collectieve zonnestroom-projecten en zelfs verkoop van lokaal opgewekte groene stroom.
Voorts is Meentkracht nieuwe acties aan het opzetten met windenergie. Al deze initiatieven sluiten naadloos
aan bij de klimaatneutraal doelstellingen van de gemeente.
Sport: Op woensdag 27 mei is alweer voor de 7e keer gekoerst tijdens de grasbaandraverijen op het land van
melkveebedrijf Jansen. Dit jaar zijn er weer 10 spannende koersen verreden waarvan één met duo sulky’s.
Daarnaast was er weer een prachtige demonstratie van tuigpaarden. Ca. 3000 bezoekers bezochten dit
spektakel.
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Aandachtsgebieden
5.

Woon- en leefomgeving

De commissie wijkbeheer is 8 maal bijeen geweest. In 2015 hebben zich verschillende mutaties voorgedaan in
de samenstelling van de commissie.
Onderwerpen
In ons werkplan hebben we aangegeven dat op het gebied van het wijkbeheer er vele zaken spelen en dat de
te bereiken doelen per onderwerp verschillen. Voortgang en resultaat zijn veelal afhankelijk van overleg en
besluitvorming van verschillende betrokken partijen.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest.
Centrumplan: het centrale gebied van de wijk vraagt op verschillende punten om een upgrade. De commissie
heeft in beeld gebracht welke verbeteringen gewenst ( op termijn) zijn. Dit omvat zaken als bereikbaarheid
en verkeer, groenvoorziening, overlast, speelmogelijkheden, winkelen, sportvoorzieningen, scholen,
gezondheidszorg. In overleg met de gemeente is o.a. gekeken welke prioritering aangebracht kan worden in de
lijst met verbeterpunten. Daarnaast is concreet aandacht besteed aan:
•

•

•

oversteekplaats bij Wandelmeent: na veel overleg met ambtelijk deskundigen, alsmede de wethouder
verkeer en het inwinnen van advies van verkeersdeskundigen is het uiteindelijke besluit van de gemeente
om waarschuwingsborden te plaatsen. Dit is in feb. 2016 uitgevoerd. De commissie houdt de vinger aan de
pols of deze oplossing in de praktijk adequaat is.
parkeerterrein winkels: op het parkeer terrein waren vooral op zondag forse capaciteitsproblemen.
De commissie heeft zich beijverd om hierin verbetering te brengen. Na de uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen lijkt het wat minder te knellen. De parkeerproblemen op zondag behoren tot het verleden
nu in Bussum en Naarden de supermarkten ook op zondag open mogen zijn.
klachten: diverse klachten uitgezocht en bewoners geïnformeerd.

Onderhoud groen in wijk en groengordel: hierover heeft veelvuldig overleg met de gemeente plaatsgevonden
n.a.v. geconstateerde problemen bij de uitvoering van het onderhoud en de wijze waarop bewoners bij
groenonderhoud in de wijk worden betrokken. Overigens blijft er nog het nodige te verbeteren, want in het
natte seizoen worden de grasranden nog steeds kapot gereden.
Moestuinderij De Meent: Het initiatief om op de voormalige diereneilanden een moestuin in te richten is
voortgekomen uit een inventarisatie van Meentkracht voor de voormalige diereneilanden. Voor de uitwerking
van dit idee is deskundigheid aangetrokken in de persoon van Maria Fennis die veel ervaring inbrengt
door haar betrokkenheid bij de opzet van een moestuinproject bij ‘Stadszicht’ van Natuurmonumenten. In
november is hiervoor een voorlichtingsavond georganiseerd. Uit de aanwezigen is een werkgroep gevormd
die onder leiding van Maria Fennis het plan gaan uitwerken. De raadpleging van de wijk en de besluitvorming
zullen in 2016 plaatsvinden.
Jeu-de-boulesbaan: na overleg met de gebruikers zijn afspraken gemaakt met de Gemeente over de gewenste
verbeteringen (sluisje en toplaag)
Voetbalveldje Gijzenveen: contacten met het GNR over de vele uitwerpselen van schapen op dit speelveld
hebben geen resultaat opgeleverd.
Vliegtuigoverlast: de wijkorganisatie is gevraagd het pleidooi vanuit omliggende buurten in Bussum te
ondersteunen om bij de gemeenteraad er op aan te dringen de Omgevingsraad van Schiphol uit te breiden
met een vertegenwoordiger van onze gemeenten. De commissie heeft dit verzoek bezien en zal de gemeente
Hilversum schriftelijk verzoeken hieraan gevolg te geven.
Stichting Hilversumse Meent
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Wijkschouw: er is veel voorwerk gestoken in het inventariseren van knelpunten t.b.v. de jaarlijks met de
gemeente uit te voeren wijkschouw die in mei heeft plaatsgevonden. Ook over de wijze van rapporteren over
uitgevoerde reparaties zijn afspraken gemaakt. De uitvoering hiervan is echter voor verbetering vatbaar.
6.

Activiteiten en Evenementen

Het versterken van de gemeenschappelijkheid en het functioneren als een op elkaar betrokken wijk is een
belangrijk doel van SHM. Een sterke functie daarin vormt het brede scala aan activiteiten, evenementen en
clubs voor ontmoeting en ontplooiing. We streven naar vernieuwing en verbreding van onze activiteiten en
clubs om zoveel mogelijk segmenten uit onze Meent-samenleving te bereiken. Vanuit het bestuur is de dialoog
met de commissies en de besturen van de diverse clubs in 2015 gestart om hieraan invulling te geven.
I
Commissie Activiteiten en Evenementen
De Commissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie, coördinatie en uitvoering van vele
activiteiten en evenementen. We zijn verheugd met de versterking van commissie door de toetreding van 3
nieuwe ‘jonge’ leden
Bijeenkomsten van de commissie: de commissie is 10 maal bijeen geweest.
Tijdens de clubvergadering op 3 november werd een overzicht gegeven van alle activiteiten in 2015 en van de
plannen voor 2016.
Bestaande activiteiten
Nieuwjaarsreceptie op 4 januari: zeer geanimeerde bijeenkomst door ±120 personen bezocht.
Lezingen: op 10 februari hield boswachter Wim Krijnen een lezing over de fauna van het Naardermeer (±60
bezoekers) en op 21 april gevolgd door een dia presentatie door Harm Klinkenberg over de buitenplaatsen
in ’s-Graveland (±80 bezoekers): beiden oogsten veel waardering van de bezoekers. Op 17 november
vond een vervolglezing door Wim Krijnen plaats over de flora van het Naardermeer en het ontstaan van
Natuurmonumenten. Door het slechte weer werd deze matig bezocht (± 40 bezoekers) .
Paaseieren zoeken met een lichte brunch: ± 180 kinderen konden eieren op het voetbalveld zoeken, begeleid
door hun ouders (totaal ± 450 personen) en na afloop in het wijkcentrum het gevonden stenen ei omruilen
voor een chocolade ei waarna van een lichte lunch gebruik kon worden gemaakt. Zonder meer een groot
succes en vele ouders met hun kinderen bleven een tijdje in ons wijkcentrum.
Fietsenrally: op zondag 5 juli is door de weersvoorspellingen de rally uitgesteld, maar de barbecue kon wel
doorgaan en was een succes met ruim 60 deelnemers. De fietsenrally is op 12 juli gehouden, maar door het
aanbreken van de vakantietijd waren er slechts ±35 deelnemers. Er was veel waardering voor de tocht door de
fraaie natuur en dorpen, opgezet door de twee rally uitzetters.
Roeien bij Ottenhome: door Ottenhome werden op 24 augustus gratis roeiboten beschikbaar gesteld voor de
24 deelnemers, maar door het weer kon deze activiteit niet doorgaan.
Rondje Meent: op 6 september vond voor de tweede maal het sportfestijn Rondje Meent plaats. Langs een
nieuw parcours deden ca. 200 deelnemers, van jong tot oud, mee aan dit loopevenement onderverdeeld
in verschillende afstanden en leeftijdscategorieën. Grote aantallen Meentbewoners moedigden de
sportievelingen aan. Wederom een groot succes en ook in 2016 weer op de activteitenkalender.
Pleinburenfestival: Het pleinburenfestival is uitgegroeid tot een succesvolle jaarlijks ontmoetingsbijeenkomsten
in de Meent. Op 26 september vond dit buurtfeest opnieuw plaats en hadden wij voor de 5e keer op rij
fantastische weer. Gelijk aan voorgaande jaren kwamen hier veel kinderen met hun ouders op af (±350 totaal).
De bungeejump, trampoline, zweefmolen, springkussen, abseilen, slackline, diverse kinderspelen en optredens
van een dance groep en de Hollandse zanger Bob van Veen waren een groot succes voor kinderen en hun
ouders. Een aantal aandachtspunten zal worden betrokken bij de organisatie voor volgend jaar (dislocatie grote
plein, situering attracties, ontbreken jonge vrijwilligers, plannen van de publiciteit).
9

Jaarverslag 2015

Sint Nicolaas intocht: op 21 november vond deze jaarlijkse tot een grote buurthappening uitgegroeide activiteit
plaats. Door vele vrijwilligers werd in het wijkcentrum een zeer drukbezochte spelletjesmiddag voor meer dan
150 kinderen verzorgd. Met de meegekomen (groot)ouders leverde dit een veelvoud van bezoekers op (± 400
personen). Aan de waterkant werd in een door de vrijwilligersploeg gecreëerde feeëriek ambiance de Sint door
de burgemeester en de voorzitter van SHM ontvangen onder het gezang van ± 500 personen (kinderen en hun
ouders). Een pietenband begeleidde de optocht en de ontvangst.
Boekenhuisje: over het beheer van het boekenbestand zijn nadere afspraken gemaakt om de voorraad en de
actualiteit op peil te houden. Binnenkort zal een tweede boekenkast worden aangeschaft.
Nieuwe activiteiten
Slotfeest 40-jarig bestaan wijk (zie algemeen beeld): geweldig slotfeest op zaterdag 14 maart met ± 150
bezoekers. Helaas waren er weinig nieuwe ‘gezichten’ en jongeren aanwezig.
Meent maak je mooi: op 17 mei en 25 oktober werd door initiatiefneemster Lisette Stins en ondersteund door
de commissie een kledingruilbeurs georganiseerd voor vrouwen in de Meent of binding met de Meent met
inbreng van te ruilen kleding (ca± 35 bezoekers).
Workshop schminken: op 1 en 15 september vonden 2 workshops plaats, op iedere avond ca 10 personen
Naast de uitgevoerde bestaande en nieuwe activiteiten heeft de commissie zich ook beziggehouden met:
•
•
•

het opzetten van een evenementen agenda 2015 en 2016 voor de website,
Kerstviering in combinatie met winkelcentrum met de Beatrix Brass Band: uiteindelijk afgeblazen
voorstellen voor toekomstige activiteiten
• jubilea in september 2016 van de stichting 40 jaar en de Kruisdam 25 jaar.
• kinderactiviteiten in de zomer 2016.
• fietsenrally: koppelen aan een goed doel.
• netwerken ZZP-ers: haalbaarheid wordt verder onderzocht. Gedacht wordt aan een digitale community
en later wellicht thema bijeenkomsten.
• wijkmusical: i.v.m. de hoge kosten zijn de gesprekken hierover beëindigd en wordt nagedacht over een
film van en door de gehele wijk. Bij RTi is al veel materiaal beschikbaar.
• carnaval middag: blijkt niet haalbaar te zijn wegens gebrek aan belangstelling.
• handenarbeid en timmerclub voor scholieren: wordt nader uitgewerkt.
• cultuurcafé: periodieke culturele activiteiten in weekenden; hiervoor is in 2016 inmiddels een comité
gevormd.

II
Servicepunten
Iedere tweede maandagavond van de maand wordt een Repaircafé gehouden om kapotte spullen te repareren.
Aantal bezoekers lag tussen de 5 en 10 per avond.
Voorts vindt wekelijks op dinsdag- en donderdagmorgen een Internetcafé plaats waarbij 3 gespecialiseerde
vrijwilligers ondersteuning bieden bij digitale problemen en computergebruik. Dit jaar waren er de nodige
vragen naar de overstap op Windows 10. Gemiddeld maken hiervan 2 à 3 bezoekers gebruik. Voorts zijn er 2
cursussen gegeven over IPad en Tablet, waaraan 9 wijkbewoners hebben deelgenomen.
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, fit met pit). In de bijlagen is schema opgenomen waarin
een overzicht wordt gegeven van de clubs, ledenaantallen en activiteiten
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IV
Kinderactiviteiten
Een belangrijke activiteit in de Kruisdam betreft de door Versa georganiseerde kinderactiviteiten. Elke
maandagmiddag (met uitzondering van vakanties) is er een kinderclub voor basisschoolkinderen waarbij
kinderen aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen in de
sporthal deelnemen aan sport en spel onderdelen. Deze activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte en
zijn veelal heel druk bezocht. Hoewel positie en taken van Versa ten gevolge het vernieuwde gemeentelijke
subsidiebeleid ingrijpend zullen wijzigen zullen de kinderactiviteiten in de Meent worden gecontinueerd (zie
par. 3 onder Algemeen Beeld).
7.

Sociale samenhang

(Voorlopige) commissie zorg
De met het oog op alle veranderingen in het sociaal domein ingestelde voorlopige commissie zorg kende in
2015 de nodige mutaties. In de loop van 2015 is de commissie definitief vormgegeven en gestreefd wordt naar
een bezetting met 4 leden met bij voorkeur kennis op het vakgebied. Recent is een wijkverpleegkundige als
nieuw 3e lid toegetreden.
Beleid
Op het gebied van de zorg is sprake van ingrijpende wijzigingen. In ons werkplan hebben we aangegeven dat de
Stichting een actieve rol wil spelen op dit terrein. Op 23 januari 2015 is een mini-zorgconferentie georganiseerd
mede op basis waarvan besloten is verdere stappen te zetten om in het bijzonder de ouderen en kwetsbaren
behulpzaam te zijn in het vinden en organiseren van de juiste ondersteuning en aanspreekpunten binnen de
veranderende zorg, niet zijnde medische zorg. We stelden ons daarbij tot doel:
•
•
•
•
•
•

doorontwikkelen van het Infopunt richting “InfoPunt Nieuwe Stijl”.
trachten inzicht te krijgen in de vraag/behoefte/wensen van de doelgroep door het houden van een
enquête onder de oudere wijkbewoners.
aantrekken meer vrijwilligers resp. makkelijker aansluiting bij de beschikbare vrijwilligers infrastructuur van
Versa en/of Vivium, Veste, etc.
ontwikkelen directe contacten en samenwerking met het Sociaal Plein en Versa.
idem met de professionele zorgverleners met een praktijk in de wijk (huisartsen, fysio- therapeut, pedicure
praktijken etc.) of werkzaam in de wijk zoals Vivium, Buurtzorg etc.
Meentbewoners voor Meentbewoners opnieuw te positioneren.

Realisatie
T.a.v. bovenstaande punten zijn belangrijke stappen gezet.
•

•
•
•

Infopunt Nieuwe stijl: In het kader van de deskundigheidsbevordering is een scholingstraject opgezet en
uitgevoerd in samenwerking met Versa. Tevens zijn werkbezoeken gebracht aan Versa en het Sociaal Plein
met het oog op de kennisuitwisseling en afstemming. De taken en werkwijzen van het vernieuwde Infopunt
zijn vastgelegd in de notitie ‘ Informatiepunt Welzijn en Zorg vernieuwd’; nieuwe taken die in dit verband
zullen worden opgepakt zijn bijv. de 75+ huisbezoeken, huisbezoeken op indicatie van een derde (huisarts
etc.), begeleiding bij en naar de keukentafel gesprekken.
inzicht in de doelgroep: in het najaar is een enquête uitgevoerd onder 350 ouderen in de wijk met een
respons van ca 45%. Over de resultaten is een zeer goed bezochte discussiebijeenkomst georganiseerd. De
inzichten zullen benut worden bij onze verdere aanpak.
afstemming: de contacten met gemeente en zorgverleners zijn geïntensiveerd.
Meentbewoners voor Meentbewoners: onze wijkvrijwilligerscentrale is opnieuw gepositioneerd en de
nieuwe aanpak is in een notitie vastgelegd. Het aantal vrijwilligers is inmiddels uitgebreid en de coördinatie
is ingevuld.

In 2016 zal veel aandacht besteed worden aan het verder vormgeven van bovenstaande punten en zal de
samenwerking gezocht blijven worden met de gemeentelijke instanties en de eerstelijnshulpverleners in de
wijk.
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Senioreneetcafé
In 2015 werd het zevende seizoen in mei afgesloten en startte in september alweer het 8e eetcafé-seizoen. De
3000ste uitgeserveerde maaltijd werd net niet gehaald, dat gebeurde in januari 2016.
Ook in 2015 bleek het eetcafé in toenemende mate aan de behoefte te voldoen. Was het aantal deelnemers
in 2013 nog 346, in 2014 -in 9 maandelijkse eetcafés- 460 gasten, in de 9 keer eetcafé van 2015 bezochten 476
gasten “het restaurant” in de Kruisdam. Een gemiddelde van bijna 53 personen per keer. Uitschieters waren
de diners van september (62), november (63) en december (63). Bij de laatste moesten zelfs 8 aanmeldingen
geannuleerd worden. Ook in dat geval gingen Meentbewoners voor.
Ook voor 2015 gold dat gasten in het algemeen tevreden zijn, al blijft het goed kritisch te blijven op het feit dat
het niet voor iedere oudere Meentbewoner vanzelfsprekend lijkt om het eetcafé eens te bezoeken. Ook het feit
dat sommige gasten na een of twee keer uitproberen niet terugkomen daagt uit tot nader onderzoek.
Speciaal in 2015 was – in aanwezigheid van burgemeester Broertjes – het Marokkaans-Hollandse eetcafé,
waarvoor door een groep Marokkaanse Meentbewoonsters werd gekookt. Was er onder bezoekers vooraf
enige huiver, na de maaltijd was er groot enthousiasme. Zowel over het eten en als de bijzondere sfeer niet in
het minst gecreëerd door de (schoon)dochters van deze Marokkaanse moeders. Iedereen was het erover eens
dat dit voor herhaling vatbaar was. We hopen het dus in 2016 te herhalen.
De waardevolle groep van ca. 20 vrijwilligers bleef ook in 2015 intact. Van deze groep maken ook een
professionele kok en een voormalig restauranthouder deel uit. Ziekte werd door de resterende medewerkers
prima opgevangen.
Evenals in vorige jaren werd het kerndeel van de maaltijden van zorgcentrum De Veste betrokken, met wie een
prima werkrelatie wordt onderhouden. Het resterend deel van de maaltijden en soms de hele maaltijd wordt
in eigen beheer gemaakt.
Buurtsportcoach
Medio 2015 is subsidie ontvangen van de gemeente Hilversum om een Buurtsportcoach aan te trekken voor
6 uur per week voor de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder. Na het aantrekken van Anouck Dingemans ( zzp-er
woonachtig in de Meent) voor deze functie is de periode tot het einde van het jaar benut om de rol van de
Buurtsportcoach bekend te maken (o.a. via het wijkblad en website De Meent, persoonlijk contact en de
websites van gemeente Hilversum en Sportservice Noord-Holland), ouderen individueel te begeleiden naar
passend beweegaanbod d.m.v. een inloop-uur in wijkcentrum De Kruisdam en om een nulmeting te maken
van de doelgroep, het beweegaanbod en de zorgaanbieders in de wijk. Deze nulmeting is de basis voor het
recent vastgestelde werkplan 2016. Inmiddels zijn diverse nieuwe beweegactiviteiten van start gegaan. Deze
beweegactiviteiten zijn een belangrijke aanvulling op de reeds bestaande activiteiten en evenementen op dit
gebied van de Stichting (zie overzicht clubs hiervoor).
8.

Informatievoorziening en communicatie met de wijk

Informatievoorziening over de activiteiten die vanuit de Stichting worden ontplooid, blijft van groot belang.
Meentbewoners moeten goed op de hoogte zijn van alles wat er te doen is en speelt in de wijk om hierin te
kunnen participeren. Vaste communicatiekanalen die hiervoor worden ingezet zijn het wijkblad, de website
www.hilversumsemeent.nl, de Facebookpagina van de SHM, de wijkvergaderingen en niet te vergeten de zuil
in het winkelcentrum.
Het wijkblad bestond in 2015 40 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden met alle vrijwilligers: de
vouwers, nieters, bezorgers en natuurlijk redactieleden. Ook vroegere vrijwilligers, die nog met eigen handen,
typmachine, schaar en lijm de eerste edities in elkaar hebben gezet, waren aanwezig. Het was een bijzondere
reünie. En natuurlijk gaat het wijkblad onverdroten verder om 10 keer per jaar allerlei wijkgerelateerd nieuws
bij de wijkbewoners onder de aandacht te brengen.
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Vanwege de verschijningsfrequentie van het wijkblad kan dit niet altijd actueel zijn. Daarom werd ook in 2015
weer veel gebruik gemaakt van digitale kanalen zoals de website en social media. Voor de website bestaat nog
steeds het plan deze grondig onder handen te nemen om de informatie duidelijker en overzichtelijker weer te
geven. Vanwege tijdgebrek is dit in 2015 niet gebeurd. Wel is veel officiële informatie op de website geplaatst
zoals jaarverslagen, het Werkplan 2015/2016 en notulen van wijkvergaderingen zodat men deze informatie te
allen tijde kan inzien. Het bestuur van de SHM ambieert zo groot mogelijke transparantie en wil dit mede op
deze manier bewerkstelligen.
De Facebookpagina van de SHM wordt steeds meer gebruikt. Hier worden evenementen gedeeld, allerlei
oproepen gedaan en in sommige gevallen wordt hier ook informatie van andere organisaties in de wijk gepost
zoals Kinderdagverblijf de Bijenkolonie en de Meentwerf. In de ogen van het bestuur is de Facebookpagina ook
van iedereen in de wijk en mag dit kanaal zeker gebruikt worden om zaken onder de aandacht te brengen die
niet per se SHM-gerelateerd zijn. Criterium hierbij is wel dat de boodschappen die gepost worden voor alle
Meentbewoners of tenminste een groot deel daarvan relevant zijn. De SHM vertegenwoordigt tenslotte de
hele wijk.
In 2015 werden twee wijkvergaderingen georganiseerd. De eerste, in mei, was een succes met een opkomst
van ruim 80 wijkbewoners. Men ging in interactieve sessies in gesprek over de onderwerpen jeugd, cultuur,
fysieke omgeving en zorg. Ideeën die hieruit naar voren kwamen zijn opgepakt door het bestuur en uitgezet
naar de diverse commissies waar deze verder konden worden uitgewerkt. Tijdens de tweede wijkvergadering
in december werd de stand van zaken van alle punten gepresenteerd. Daarnaast stond deze avond in het
teken van het thema eenzaamheid. CDA-raadslid Gerben van Voorden verzorgde een inleiding en gaf een
toelichting op een motie over dit onderwerp die op zijn initiatief in de gemeenteraad is aangenomen. Samen
met wijkwethouder Arjo Klamer werd vervolgens met de aanwezigen over dit onderwerp gediscussieerd. De
uitkomsten van dit debat zullen zeker worden betrokken bij onze aanpak van de vragen over zorg en welzijn in
de wijk ( zie ook par.7 sociale samenhang). Bij deze vergadering waren ongeveer 35 wijkbewoners aanwezig. De
verslagen van beide wijkvergaderingen incl. het debat over eenzaamheid zijn te vinden op onze website.
9.

Kruisdam als bruisend centrum

Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
De commissie heeft in de zelfde samenstelling gefunctioneerd en kwam 5 keer bijeen.
Huiskamer van de Meent
Algemene ontmoetingsactiviteiten: in de Kruisdam vinden naast alle activiteiten zoals in de vorige paragrafen
geschetst, ook activiteiten plaats met een vrije inloop. Op maandagavond en donderdagmorgen biljarten
en donderdagmorgen tevens een koffie-instuif ; voorts is begin van het jaar op elke eerste vrijdag van de
maand de bijna-weekend-borrel (bwb) geïntroduceerd. Het doel om met deze bwb meer Meentbewoners
naar de Kruisdam te trekken is echter niet gerealiseerd. Met een wijziging van de aanpak en een gerichter
uitnodigingsbeleid hopen we het komend jaar daarin wel te slagen.
Versterken ontmoeting: in ons werkplan hebben we aangegeven dat we de huiskamerfunctie van de Kruisdam
verder willen versterken o.a. door het creëren van flexplekken voor zzp-ers en een dagelijkse koffiebar
(overdag) voor jong en oud om daarmee de levendigheid en de ontmoetingsfunctie een impuls te geven.
Tegelijkertijd gaven we aan dat realisering van deze ideeën alleen mogelijk is als we ook het beheer kunnen
versterken. We moeten constateren dat in de huidige situatie verdere intensivering van het gebruik en
verhoging van de bezettingsgraad van het gebouw beperkt haalbaar is voor incidentele of minder frequente
periodieke activiteiten maar niet voor vergroting van wekelijkse/dagelijkse structurele activiteiten.
Vernieuwde keuken: Met inzet van vele vrijwilligersuren is in de zomermaanden de keuken van de Kruisdam
grondig vernieuwd en van een nieuwe inrichting en apparatuur voorzien. Een cheque van het Coöperatiefonds
van Rabobank Noord Gooiland was hiervoor een belangrijke bijdrage.
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In november is de vernieuwde keuken feestelijk in gebruik genomen met het kiezen van de favoriete bitterbal
tijdens de bijna-weekend-borrel. Door deze uitbreiding van onze culinaire mogelijkheden konden de vele
kerstdiners van de diverse clubs en activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd en kan het maandelijkse
Senioreneetcafé beter worden gefaciliteerd; de capaciteit van de keuken is daarmee geen belemmering meer
voor eventuele uitbreiding van activiteiten.
Interieur: na de aanleg van glasvezel in de Meent en de aansluiting van de Kruisdam is een grote LED TV
aangeschaft voor de huiskamer van de Hilversumse Meent.
Beheer
Energie: bij de gemeente hebben wij te kennen gegeven dat wij als huurder van de Kruisdam betrokken willen
worden bij de plannen die in het kader van het project ‘collectief duurzaam in de Meent’ in samenwerking met
Meentkracht worden ontwikkeld. Wij verwachten in 2016 hierover meer duidelijkheid.
De verlichting in de Kruisdam is deels vervangen door Ledlampen, in 2016 zal dit grootschaliger gaan
plaatsvinden.
Installaties: vernieuwing van de meterkast.
Sportzaal: de gemeente heeft het beheer van de sportzaal in handen gegeven van het bedrijf Optisport bv.
Met de nieuwe beheerder heeft inmiddels overleg plaatsgevonden over wederzijds gebruik en afstemming van
voorzieningen;
Gebruik/Verhuur aan derden: de Kruisdam is ook beschikbaar voor activiteiten en evenementen dan wel
faciliteiten voor Meentbewoners die niet door de stichting maar door derden worden georganiseerd zoals
de Klaverjasvereniging de Meent, Ouderengymnastiek, Kerk in de Meent, diverse cursussen en lezingen,
spreekuur door diverse instanties, bermbende, jeu de boulers, bloemschikken e.d. Er is sprake van een
stijging van het gebruik/verhuur aan derden alsmede van de commerciële verhuur. Overigens vierde ook de
Klaverjasvereniging haar 40 jarig jubileum en bestond Kerk in de Meent 40 jaar.
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Interne organisatie
Goed bestuur
In ons werkplan hebben we de criteria benoemd die richting gevend zijn voor het functioneren in de stichting:
a.
b.
c.
d.

richting: een gezamenlijk beeld hebben ‘waar we voor staan’ en ‘waar we voor gaan’.
samenwerking met externe partners en relaties.
heldere taakverdeling en efficiënte inzet van middelen.
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en inbreng van betrokkenen volgens transparante procedures en
open informatievoorziening.
e. verantwoording over behaalde resultaten.
f. werken in het voortdurende besef dat we geen professionele, maar een – weliswaar grote –
vrijwilligersorganisatie zijn.
Ad a: halverwege het verslagjaar hebben wij ons werkplan vastgesteld na diverse overlegronden in de
organisatie. Daarmee is de richting bepaald maar niet in beton gegoten. De planbaarheid in ons type
organisaties wordt begrensd door vele afhankelijkheden en weerbarstige realiteiten. Daarom hebben we in
ons werkplan er ook van af gezien op onderdelen waar dat niet reëel is geforceerde doelen te formuleren en
hebben we per werkveld in ieder geval de richting aangeduid en concrete stappen genoemd. Per werkveld of
kernfunctie van de Stichting ligt dat nogal verschillend. Onze bestuurlijke activiteiten zijn op die onderdelen
ook veeleer te kwalificeren als ‘inspanningsverplichtingen’ dan als ‘resultaatverplichtingen’. Niettemin is daarin
nog wel winst te behalen en we zullen dan waar dat zinvol is onze ambities meer output gericht trachten te
formuleren. We zullen dat betrekken bij de voor medio 2016 voorgenomen bijstelling/actualisering van ons
werkplan.
Ad b: het onderhouden van goede externe relaties is van belang voor een goede samenwerking. In de Meent
hebben we goed overleg met Meentkracht en de Meentwerf. Waar we elkaar kunnen ondersteunen gebeurt
dat en over mogelijke overlap van activiteiten vindt afstemming plaats. Het streven blijft gericht op het
opzetten van een digitaal platform waarop alle partijen in de Meent zich (interactief) kunnen presenteren (zie
ook par 8 informatievoorziening);
Ad c: in ons werkplan hebben we vastgesteld dat de structuur van de organisatie (zie bijlage) op een aantal
punten dient te worden aangescherpt. Dit betrof de instelling van een commissie communicatie en de rol
van de Adviescommissie. Een nieuwe commissie communicatie is nog niet tot stand gekomen mede door het
ontstaan van een vacature in het bestuur op communicatiegebied. Over de rol van de Adviescommissie is
n.a.v. de ideeën van de Adviescommissie en de opvattingen van het bestuur, zoals verwoord in het werkplan,
uitvoerig gesproken, hetgeen geleid heeft tot een herziening van het Huishoudelijk Reglement.
Ten einde het functioneren van de interne organisatie te optimaliseren hebben we het afgelopen jaar veel
aandacht besteed aan het uitgangspunt ‘basis op orde’ (aanscherping financiële processen, administratie
e.d.) en aan het versterken van de kwaliteit in bezetting van de commissies/taken en het beheer van onze
faciliteiten.
Ad d: sinds medio het verslagjaar worden de vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen verspreid
onder de leden van de commissies van de stichting. Daarnaast vindt zeer veel incidenteel overleg plaats van
de portefeuillehouders met de onder hen vallende onderdelen. In die zin zal de interne organisatie ook het
komende jaar volop de aandacht nodig houden.
Wanneer zich belangrijke thema’s of vraagstukken voordoen worden die besproken met de betreffende clubs
en/of commissie. Dit jaar is uitvoerig met de clubs gesproken over het voornemen van het bestuur t.a.v.
huurbijdragen alsmede het leveren van bijdragen aan het functioneren van de Stichting. Dit overleg heeft
geleid tot een andere beleidslijn t.a.v. de huurbijdragen en er vindt vervolgoverleg met de clubs afzonderlijk
plaats over hun bijdrage aan de Stichting (zie ook Ad. f).
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Ad e: met dit jaarverslag trachten we mede uitwerking te geven aan dit punt. We beperken ons niet tot een
feitelijke opsomming maar geven waar mogelijk aan wat gerealiseerd, en waar doelstellingen niet zijn gehaald.
Intern zullen we dit jaarverslag ook bespreken met de commissies om te kunnen betrekken bij mogelijke
verbeteringen en nieuwe plannen.
Extern hebben we in de wijkvergaderingen op een vernieuwde wijze het gesprek met de wijk opgezocht en
over de uitvoering en voortgang uitvoerig verslag uitgebracht in de volgende wijkvergadering. De vraag doet
zich voor of deze aanpak 2 vaste wijkvergaderingen per jaar vereist of dat een meer gevarieerde aanpak
afgestemd op de beleidscyclus binnen de Stichting en een meer thematische benadering de voorkeur verdient.
In de eerstvolgende wijkvergadering zullen we dit aan de orde stellen.
Ad f: onze Stichting draait volledig op vrijwilligers. Dankzij de grote inzet van velen komt er veel tot stand. De
lezer die het tot hier heeft volgehouden zal dat beamen. In november jl. is een grote feestavond georganiseerd
voor alle vrijwilligers. Door administratieve onvolkomenheden bleek een kleine groep niet te zijn uitgenodigd.
Dit onderstreept nog maar een het principe ‘basis op orde’. Ook in 2016 staat het vrijwilligersfeest op het
programma.
T.a.v. het vrijwilligersbestand dringen zich 2 constateringen op: a. voor de vele taken en activiteiten zijn er meer
‘handen’ nodig en b. er is sprake van verzilvering van het bestand. Over punt a zullen we het gesprek met de
clubs in 2016 voeren om deze vraag ook onder de aandacht van hun leden te brengen. De gezamenlijkheid van
de organisatie maakt het mogelijk de clubs te faciliteren, maar dat kan alleen als die gezamenlijkheid ook door
alle betrokkenen in stand wordt gehouden. Punt b vraagt om een geleidelijke verjonging van het potentieel,
maar in de praktijk blijken er vele belemmeringen om dat te realiseren. De meeste kans blijft bestaan in de
doelgroep jonge senioren. Niettemin zijn we er in geslaagd op een aantal plaatsen in de organisatie ‘jonge’
vrijwilligers aan te trekken. Het zal ook de komende periode een forse wervingsinspanning vergen.
Het voornemen dit jaar een nota vrijwilligersbeleid uit te brengen, waarin ook deze thema’s aan de orde
komen, is niet gerealiseerd. Door de vele prioriteiten en de ontstane vacatures is dit onderwerp uitgesteld tot
het bestuur weer voltallig is.
Voor deskundigheidsbevordering zijn overigens voldoende middelen beschikbaar. Het vernieuwde Infopunt
heeft een intensief trainingstraject gevolgd met het oog op de nieuwe taken.
Samenstelling bestuur en commissies
Het bestuur kende de volgende samenstelling:
voorzitter: Fred van Sprang
secretaris: Jaap Diepeveen
penningmeester en tevens Activiteiten en Evenementen: Kees van der Veldt
bestuurslid beheer, accommodatie en faciliteiten: Bert van den Broek
bestuurslid communicatie & PR: Astrid van der Poel
bestuurslid wijkontwikkeling en wijkbeheer alsmede zorg en welzijn: Cees Kuijlaars
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de functies voorzitter en bestuurslid communicatie vacant.
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Op de verschillende aandachtsgebieden functioneerden de volgende commissies:
Activiteiten en Evenementen
• Wim Wolfswinkel (voorzitter)
• Riek Willemsen
• Veroni van Rijswijk
• Ruud van den Broek
• Kees van der Veldt, bestuurslid
• Anouck Dingemans (lid m.i.v. 13 april)
• Inge Wardenaar (lid m.i.v. 13 april)
• Hans Bekhof (lid m.i.v. 13 april)
Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
• Bert van den Broek, bestuurslid (voorzitter)
• Adrie Faas
• Ada Brouwer
• Johan van der Snoek
• Piet Steenman
Wijkbeheer
• Gerard Bierlaagh
• Fred Goores
• Cees Kuijlaars, bestuurslid
• Peter Kuyper
• Herbert Kwak (lid en voorzitter tot 8 april)
• Jacques Jongerden (lid per 25 februari en voorzitter m.i.v. 8 april)
• Carin Stavast (lid van 25 februari tot 9 sept)
• Alfons Vreman
Zorg en Welzijn
• Cees Kuijlaars, bestuurslid (voorzitter)
• Barbara den Hartogh (lid tot 1 maart)
• Joost Nachbahr
• Ron van Eeden (lid tot 1 maart)
• Maria van Leeuwen (lid tot 1 maart)
Adviescommissie
• Fred van Leeuwen (voorzitter)
• Wil van Gogh (lid t/m 31 dec)
• Ans Machielsen
• Peter Mulder
• Joost Nachbahr
Door een succesvolle werving in 2015 zijn 3 nieuwe leden gevonden waardoor de adviescommissie m.i.v. 2016
uit 7 personen bestaat.
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Algemeen
Het boekjaar is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 26.147,=. De reeds bestaande reserves,
Algemeen en ten behoeve van de vervanging, zijn aangevuld tot het maximaal toegestane niveau.
Een hogere subsidiebijdrage heeft ons in staat gesteld de deskundigheid van onze medewerkers van het
Infopunt nog meer te verbeteren. En, in overleg en samenwerking met de gemeente een Buurtsportcoach aan
te stellen met als doel de wijkbewoners boven de 60 meer in beweging te krijgen. De andere belangrijkste
inkomstenbronnen, bar en verhuur, zijn licht hoger dan vorig jaar. Aan de uitgavenkant zien we een stijging van
de huisvestingskosten als gevolg van investering in onze keuken. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat die
investering voor het grootste deel door een donatie van de Rabo voor ons vrijwel kostenneutraal is uitgepakt.
Andere voorziene uitgaven op het gebied van deskundigheidsbevordering en vervanging zijn door gebrek aan
tijd verschoven naar volgend jaar.
Dit, en volgende jaren, zullen we de opgebouwde vervangingsreserve verder aanwenden voor het, gedeeltelijk,
vervangen van ons meubilair. Verder zijn investeringen te verwachten op het gebied van duurzaamheid:
•
•
•

Vervangen huidige verlichting door LED
Vervangen koelunits achter de bar
Installatie van zonnepanelen

De twee genoemde vervangingen zullen zichzelf de komende jaren terugverdienen door een lager
energieverbruik.
Conclusie
Wederom schrijven we een mooi financieel jaar bij in de boeken. Een prachtig resultaat, waarbij wij ons
moeten realiseren dat de subsidiebijdrage van de gemeente voor ons nog altijd een noodzaak is om in leven
te blijven. We zullen dus nog steeds ons moeten blijven inzetten om onze andere inkomsten te verhogen of
andere nieuwe bronnen aan te boren. Een hogere bezetting van het wijkgebouw zal meer inzet van vrijwilligers
vergen, waarbij nieuwe instroom van het grootste belang is.
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Balans per 31 december
Activa

31-12-2015

31-12-2014

Voorraden

4.539

4.237

Overige vorderingen en overlopende activa

4.819

4.089

Liquide middelen

68.052

55.955

Totaal activa

77.410

64.281

31-12-2015

31-12-2014

Algemene reserve

28.817

24.082

Vervangingsreserve

21.355

14.937

Totaal

50.172

39.019

5.218

5.218

Crediteuren en overlopende passiva

22.020

20.044

Totaal passiva

77.410

64.281

Vlottende activa

Passiva
Eigen vermogen

Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden
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Rekening van baten en lasten
werkelijk 2015

werkelijk 2014

129.951

112.289

77.619

70.100

Rente

444

682

Totaal

208.014

183.071

Huisvestingskosten

82.056

73.581

Organisatiekosten

9.428

10.772

Baten
Directe activiteiten opbrengsten
Subsidie gemeente Hilversum

Lasten

Directe activiteitenkosten

90.383

76.876

181.867

161.229

26.147

21.842

Rekening-courant clubs

2.670

zie alg. reserve

Ten gunste van Algemene reserve

6.811

1.545

Totaal
Resultaat boekjaar
Verdeling resultaat

Ten gunste van Vervangingsreserve
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16.666

20.297

26.147

21.842
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Toelichting balans
Waarderingsgrondslagen
Balans
De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale
waarde, tenzij anders vermeld.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten
worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.
Toelichting op de balans
Activa

31-12-2015

31-12-2014

4.085

3.533

454

704

4.539

4.237

Borg

1.997

1.997

Debiteuren

2.822

2.092

Totaal

4.819

4.089

Kasgeld diverse clubs

2.716

1.661

ING rekening

8.798

13.904

ING spaarrekening

56.538

40.390

Totaal

68.052

55.955

Vlottende activa
Voorraden
Bar
Emballage
Totaal
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Stichting Hilversumse Meent
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Passiva
Eigen vermogen

31-12-2015

31-12-2014

Beginsaldo

24.082

22.537

Overboeking naar rekening-courant clubs jaar 2014

-2.076

Algemene reserve

Bij: Voordelig resultaat boekjaar

6.811

1.545

28.817

24.082

Beginsaldo

14.937

32.640

Bij: Toevoeging uit voordelig resultaat

16.666

20.297

Eindsaldo 15% van € 192.115

(Totaal lasten € 181.867 + uitgaven vervangingsreserve € 10.248)
Vervangingsreserve

AF: Diverse aanschaffingen

-10.248

Af: Vervanging van inventaris etc.

-3.000

Af: Gemeente Hilversum, bijdrage verbouwing wijkcentrum

-35.000

Eindsaldo

21.355

14.937

31-12-2015

31-12-2014

Voorziening groot onderhoud

5.218

5.218

Totaal

5.218

5.218

Voorzieningen

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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Crediteuren en overlopende passiva

31-12-2015

31-12-2014

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

4.690

5.829

Deskundigheidsbevordering

5.567

7.429

Buurtsportcoach subsidie t.b.v. 2016

447

Rode Kruis / EHBO

63

Rekening-courant clubs

4.831

Fooienpot vrijwilligers Senioren eetcafé

98

135

Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima

62

62

1.861

1.861

855

826

2.056

202

Nog te besteden fondsen
Amaris De Veste
Declaraties vrijwilligers en docenten
Den Butter

1.584

ING, kosten betalingsverkeer

297

Nuon

296
845

Dingemans A.

1.048

Overige crediteuren
Totaal

145

975

22.020

20.044

Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z.
In 2007 is er in de Hilversumse Meent een project gestart onder de naam:
Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de
Woondienstenzone geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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 2015 een huurverplichting van € 136.971.

Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2015
Baten

werkelijk 2015

werkelijk 2014

Subsidie gemeente Hilversum
Budgetsubsidie

63.132

65.000

Budget wijkzaken

5.100

5.100

Deskundigheidsbevordering W.M.O.

5.552

Buurtsportcoach

3.835

Totaal
Rente spaarrekening

Stichting Hilversumse Meent
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77.619

70.100

444

682

Baten (vervolg)

werkelijk 2015

werkelijk 2014

238
6.394

400

65.450

61.513

1.413
5.215
1.101
1.260
876
1.000
1.761
2.490

Zang

2.663
884
2.849
1.931
4.994

1.423
2.902
1.064
1.355
376
1.245
1.532
2.072
53
2.318
1.772
2.939
1.986
4.904

Repro w.o. wijkblad

9.365

7.641

2.418

2.608

Wandel- c.q. fietstocht

572

450

Hardloopevenement "Rondje Meent"

637

536

Sinterklaas

361

360

Meent maakt je mooi
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Opbrengsten diverse activiteiten
Beheerscommissie
Bijdrage keuken Rabobank
Bar
Clubs
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Teken - schildersclub
Toneel
Volksdansen Layla
Volksdansen Nemoj Kate

Evenementen
Burendag

Senioren-eetcafé

4.783

Kerst

4.234
175

Overige opbrengsten
Verhuur derden
Totaal

27

11.036

8.431

129.951

112.289
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Lasten

werkelijk 2015

werkelijk 2014

45.657

45.250

Onderhoud gebouw

1.008

1.814

Schoonmaakdiensten

Huisvestingskosten
Huur

11.408

11.167

Verzekeringen / belastingen

3.871

3.838

Energie / water

7.797

8.026

Kleine inventaris en verbouwingskosten

12.315

3.486

Totaal

82.056

73.581

1.224

600

599

817

Organisatiekosten
Kantoorbehoeften / drukwerk
Telefoon
Porti

156

Accountantskosten

-5

Administratiekantoor

3.439

Exact Software

1.002

918

Bijdragen Buma etc.

1.355

937

257

270

Vakliteratuur / documentatie
Reiskosten

36

99

Vergaderkosten bestuur / representatie

3.854

2.431

Bankkosten en kosten pinapparaat

1.101

1.110

Totaal

9.428

10.772
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Directe activiteiten kosten

werkelijk 2015

werkelijk 2014

W.M.O. / Zorg

6.425

Buurtsportcoach

3.835

Activiteitencommissie ( niet clubgebonden )

1.441

1.736

964

1.291

29.595

28.286

Beheerscommissie
Bar
Clubs
Biljarten

772

2.051

4.392

2.882

802

746

1.043

932

970

1.480

Jazzballet

1.139

1.275

Koersbal

1.378

1.550

Fit met Pit

1.611

2.118

Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé

Ouderensoos

590

355

2.733

2.257

796

1.760

Volksdansen Layla

2.846

2.848

Volksdansen Nemoj Kate

2.078

1.837

Zang

5.298

4.695

Repro w.o. wijkblad

6.048

5.508

4.031

3.436

801

482

Teken - schildersclub
Toneel

Evenementen
Burendag
Wandel- c.q. fietstocht
Wereldkampioenschap voetbal

589

Pasen

243

135

Hardloopevenement "Rondje Meent"

1.308

817

Sinterklaas

4.009

3.084

Meent maakt je mooi

452

Kerst

492

Senioren-eetcafé
Totaal

29

4.783

4.234

90.383

76.876

Jaarrekening 2015

Verklaring Kascommissie
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Bijlagen

Overzicht clubs
Naam

Aantal
Aantal
Clubactiviteit*
leden 2014 leden 2015

Deelnemers Bijzondere activite(gemiddeld) iten

Biljartclub de
Poedelaars

20

23

Wekelijks
di-mi, wo-mi,
do-mi

- wedstrijden tegen
buurthuizen de Lelie
en Noord
- kerstlunch met
bijzondere biljartmiddag

- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Fit met Pit

14

17

september t/m 15
mei wekelijks
op donderdagavond van
21.00 tot 22.00
uur

afwezigheid docente
opgevangen door
beamerlessen en
enkele inhaallessen

- beschikbaarstelling
zaal t.b.v. toneelvoorstelling Tonelist
- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Fotoclub de
Beeldjagers

30

32

Wekelijks op
27
woensdagavond van
20.00 tot 22.30
uur

-2 excursies en 2
gastsprekers
- 2 dagen portretfotografie

- samenwerking
gestart met fotoclub
Flevo Huizen
-ondersteuning
in fotografische
vastlegging van
buiten-activiteiten.
- Hulp bij Franse
avond voor vrijwilligers.
- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam
- Aanzet gedaan
voor een gezamenlijk object met
teken-schilderclub.

Handenarbeid

14

14

Handenarbeid:
wekelijks mami
Naaiclub:
okt-juni wekelijks wo-av

10

- open inschrijving
groendecoratie voor
de kerst met 18
deelnemers

- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

4

Samenwerking
intern/extern

Jazzballet

13

13

Sept t/m mei
wekelijks do
19.30 – 20.30
uur

11

- jaarlijks etentje en
kerstborrel

- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Koersbal

25

25

Wekelijks op
di- en vrij-mo

22

- 2 toernooien met
deelnemers uit
andere plaatsen

- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Teken en Schil- 14
derclub

15

Wekelijks wo
van 19.45 –
22.00 uur

ikv 40 jarig jubileum
- schilderen op
locatie;
- expositie met 80
werken en ruim 200
bezoekers

- jaarlijkse schoonmaak Kruisdam
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Naam

Aantal
Aantal
Clubactiviteit*
leden 2014 leden 2015

Deelnemers Bijzondere activite(gemiddeld) iten

Samenwerking
intern/extern

Tempobridge

60

79

wekelijks wo
av bridgedrive
en diverse
competities

Tot 1 april
50-60,
daarna met
instroom
cursisten
60-70

- viering 30 jarig
jubileum
- inloopdrive op di
mi (niet in juni-aug)
ook niet-leden
- sintbringo
- kerstdiner

jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

De Tonelist

15

15

Wekelijks
repetitie op
di av

voorstellingen op 17
en 18 april met 60
bezoekers

jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Volksdans
Layla

30

30

Sept t/m mei
wekelijks ma
9.45-11.30 uur

30

jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Volksdans
Nemoj Kate

16

17

Wekelijks wo
9.45-11.30 uur

17

jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

Zangkoor
Common
Commotion

24

24

Wekelijks do av 24

- viering 25 jarig
jubileum
- enkele concerten
met 250 bezoekers

jaarlijkse schoonmaak Kruisdam

*excl. maanden juli augustus
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Bijlagen

Organisatieschema SHM (vastgesteld mei 2015)

Bestuur
Adviescie

Zorg

Wijkbeheer

Commissie

Commissie

Activiteiten &
Evenementen

Communicatie
& PR

Beheer

Commissie

Commissie**

Commissie

Infopunt

Evenementen

Beheer website

Barploeg

MvM*

Clubs

Wijkblad

Reproteam
Klusteam

Activiteiten
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Beheer
Kruisdam

Stichting Hilversumse Meent
Postbus 1237
1400 BE Bussum
bestuur@hilversumsemeent.nl
www.hilversumsemeent.nl

