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Voorwoord
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.
Het bestuur kende het gehele jaar 2 vacatures. De functie voorzitter en bestuurslid communicatie
bleven ondanks vele pogingen en gesprekken onvervuld. Cees Kuijlaars heeft de functie voorzitter
waargenomen en de communicatietaken zijn onderling verdeeld. Ondanks de geringere bezetting
kijken we terug op een weliswaar intensief, maar vooral ook dynamisch jaar waarin veel werk is
verzet en op vele terreinen vooruitgang is geboekt in alle geledingen in onze wijkorganisatie.
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 (SHM)
Maart 2017
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Algemeen beeld
1. Inleiding
Was 2015 het jaar van de jubilea en de grote vieringen, in 2016 waren de festiviteiten nog
niet voorbij. In april/mei van 2016 vierde onze fotoclub ‘de Beeldjagers’ het 40 jarig jubileum
met een prachtige expositie en een glossy uitgave van ons wijkblad met veel werk van de
clubleden. Ook werd in de ‘glossy’ uitgebreid stilgestaan bij het 40 jarig bestaan van de
wijkorganisatie en het 25-jarig bestaan van de Kruisdam. Ter gelegenheid van die jubilea
ontving de SHM van de gemeente tijdens het Pleinburenfestival 3 prachtige Leilinden die de
nu de voorgevel van het wijkcentrum opsieren. Voorts mag niet onvermeld blijven de
koninklijke onderscheiding voor Barbara den Hartogh, eindredacteur van ons wijkblad ‘je
meent het’ voor haar vele jaren van vrijwilligerswerk op diverse gebieden van de
samenleving.
Echter, we werden in 2016 ook geconfronteerd met hele droevige berichten over het
overlijden van de vrijwilliger van het eerste uur Bert Vonk en de partners van de voorzitters
van de koersbalclub en de fotoclub. Wij hopen dat het medeleven uit de wijk en van de
vrijwilligers in deze moeilijke tijden tot steun is geweest.
2. Bestuurlijke ontwikkelingen
Al vele jaren vervult de Stichting een aantal kernfuncties:
a. wijkontwikkeling
b. wijkbeheer
c. sociale samenhang
In ons visiedocument 2015/2016 worden deze kernfuncties nader omschreven en worden
doelstellingen voor zover relevant en mogelijk voor deze jaren vermeld. In 2016 hebben we
verder invulling aan deze visie trachten te geven. In dit jaarverslag doen we daarvan
uitgebreid verslag.
In de 2e helft van 2016 hebben wij onze visie opnieuw tegen het licht gehouden en bezien of
wijzigende omstandigheden en te verwachten ontwikkelingen aanleiding zijn ons
toekomstperspectief bij te stellen. We hebben vastgesteld dat door de combinatie van het
gewijzigde overheidsbeleid, de demografische ontwikkeling van de wijk en de toenemende
individualisering het thema zorg en welzijn steeds meer aandacht zal vergen. Dit betekent
dat de lijn die op het terrein van het sociaal domein al is uitgezet, versterkt zal worden
gecontinueerd. Ook op het gebied van communicatie was ondanks de vacature behoefte om
een volgende stap te zetten in de ontwikkelingen van de online communicatie. Als 3e
belangrijke ontwikkeling zagen wij het belang van het weer opbouwen van het jeugdwerk in
de wijk. Op al deze gebieden hebben we dit verslagjaar verdere stappen kunnen zetten.
Zorgen blijven we houden over het draagvlak voor onze wijkorganisatie. Het
vrijwilligersbestand ‘verzilvert’ en de vele taken rusten op een beperkt aantal vrijwillige
schouders. We zijn in dit verband verheugd dat aan onze oproep aan de clubs van de SHM op
positieve wijze gevolg is gegeven om met hun leden een bijdrage aan het beheer van het
gebouw en de activiteiten van de SHM te leveren. Niettemin blijft onze continuïteit
kwetsbaar.
3. Politiek-bestuurlijke omgeving
Belangrijk onderwerp in dit verslagjaar was de totstandkoming van het gemeentelijk
beleidskader voor het buurtgericht werken. Op diverse momenten hebben wij onze inbreng
en bijdrage hiervoor geleverd. Naar verwachting zal dit proces in het 1e kwartaal van 2017
worden afgerond met de vaststelling van de kadernota in de gemeenteraad. Deze nota zal
ook een rol gaan spelen in de door de provincie in werking gestelde herindelingsprocedure.
De gemeente Hilversum heeft daarin duidelijk gemaakt dat schaalvergroting door fusies van
4

Gooise gemeenten niet kan zonder binnengemeentelijke schaalverkleining om de binding
met de burgers/ wijkbewoners te behouden. Wij ondersteunen die benadering en doen mee
in een kleine ‘denktank’ van kritische Meentbewoners die mee willen denken over de wijze
waarop die schaalverkleining in een gefuseerde gemeente vorm zou moeten krijgen. Met een
dergelijk fusietraject zal gauw een jaar of 4 gemoeid zijn.
Voorts zijn op diverse andere gebieden, meer of minder intensief, overleg en afstemming
geweest met bestuurders of ambtelijke onderdelen. Veel zorgen heeft het bestuur zich
gemaakt over het kinder- en jeugdwerk. M.n. door de organisatieperikelen bij Versa dreigde
er een gat te vallen in die voorzieningen. Intensief overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat
oplossingen zijn gevonden en de continuïteit kon worden gewaarborgd. Daarbij kwamen ook
de ruimten van ’t Web in beeld. Besloten is echter dat deze voor het jeugdwerk beschikbaar
blijven. Wel zal nog bezien worden of een deel van de ruimten benut kan gaan worden voor
een vorm van dagopvang voor licht dementerenden. Het haalbaarheidsonderzoek hiernaar
loopt nog.
Voorts hebben wij bij de wijkwethouder en het management van de gemeentelijke
organisatie aandacht gevraagd voor de per proces of afdeling verschillende wijze waarop de
verhouding tussen gemeente en de SHM werd ingevuld, in het bijzonder wanneer daarbij
ook sprake was van initiatieven van wijkbewoners. Hierdoor ontstonden onduidelijkheden en
communicatiestoornissen. Dit overleg heeft er o.a. toe geleid dat op het terrein van
groenvoorziening en infrastructuur (‘groen en grijs’) thans duidelijke procesafspraken zijn
gemaakt. We verwachten een verdere afstemming te bereiken bij de uitwerking van de
kadernota voor het buurtgericht werken.
4. Relevante ontwikkelingen in de wijk
Culturele broedplaats: na heel veel werk te hebben verzet in de voorbereiding en uitwerking
van de plannen kon de definitieve besluitvorming in 2016 niet gerealiseerd worden. Hierdoor
zal pas in 2017 helderheid komen over de toekomst van de Meentwerf. Intussen blijft de
Meentwerf jong en oud inspireren op het gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving.
Kunst: Meer dan 600 bezoekers trok de tentoonstelling Meentwerk 2016 op 5 en 6
november. In de Kruisdam waren tientallen kunstwerken te zien, allemaal met liefde en
aandacht gemaakt door bewoners van de Meent. Het was de derde keer dat kunstenaars uit
de Meent hun werk gezamenlijk in het wijkcentrum tentoonstelden. Het thema was dit jaar:
wat zou jij in een doosje willen bewaren? Dit was ook opgepakt door scholen in de wijk.
Leerlingen van de basisscholen leverden verrassende collages met hun doosjes.
Duurzaamheid: Meentkracht, het samenwerkingsverband van enkele gedreven
Meentbewoners, heeft zich na de energiebesparingsacties vorig jaar in 2016 ingespannen om
collectieve stroomopwekking mogelijk te maken. De Hilversumse energiecoöperatie
HilverZon gaat dit realiseren door het plaatsen van zonnepanelen op de sporthal en het
wijkcentrum. Meentkracht is nauw bij de promotiecampagne die begin 2017 zal starten
betrokken.
Sport: Op 25 mei vonden alweer voor de 8e keer de grasbaandraverijen plaats op het land
van melkveebedrijf Jansen aan de Melkmeent 9. Ca. 3000 bezoekers bezochten dit spektakel.
Dit voor de Meent grootse sportevenement zal ook in 2017 weer worden gehouden.
N236: mede dankzij de inspanningen van een initiatiefgroep uit de Meent zijn er diverse
verbeteringen aangebracht in de plannen voor de aanpassing van de verkeerssituatie op de
Franse Kampweg. Aanleiding was een noodlottig ongeval dat een scholier het leven kostte.
De werkzaamheden zullen in 2017 en 2018 plaatsvinden.
5

Bewonersinitiatieven groen en schoon:
- de bewoners van de Vlindermeent hebben samen met de gemeente een plan gemaakt
voor de herinrichting van de straat en het openbaar groen. Het ontwerp wordt nog aan
alle bewoners voorgelegd met de mogelijkheid tot adoptie van stukken openbaar groen;
- helaas houdt niet iedere inwoner van onze wijk zich aan het motto “houd je buurt
schoon”. Maandelijks trekt de ‘bermbende’ bestaande uit een aantal volhardende
wijkbewoners door de wijk om de rommel van anderen op te ruimen. Het zou niet nodig
moeten zijn maar de waardering voor het werk dat die “bende” verricht, is er niet minder
om.

6

Aandachtsgebieden
5. Woon- en leefomgeving
De commissie wijkbeheer is 9 maal bijeen geweest. In 2016 hebben zich geen mutaties
voorgedaan in de samenstelling van de commissie.
Onderwerpen
Ook dit jaar speelden op het gebied van het wijkbeheer vele zaken. Voortgang en resultaat
zijn veelal afhankelijk van overleg en besluitvorming van verschillende betrokken partijen.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest.
Centrumgebied en het Groene Hart: het centrum van de wijk verbeteren tot een
aantrekkelijk verblijfsgebied vraagt acties op velerlei gebied. Voor het gebied bij de scholen
heeft wijkbewoonster Margreeth Bongers het initiatief genomen om in samenspraak met
belanghebbenden hiervoor een plan te ontwikkelen. Vanwege de overlap met de ideeën
voor het centrumgebied van de commissie nemen leden van de commissie deel aan dit
project. Gelet op de complexiteit door de vele belangen en betrokken partijen is besloten
een haalbaarheidsstudie te verrichten. De gemeente heeft hiervoor een projectleider ter
beschikking gesteld.
- Oversteekplaats bij Wandelmeent: na langlopend overleg met de gemeente zijn in februari
2016 waarschuwingsborden geplaatst bij het zebrapad. Voor de commissie en een aantal
ouders van schoolkinderen was dit een teleurstellend resultaat. Een rechtstreekse actie van
de kinderen naar de gemeente leidde direct tot een verbetering van de markering van het
zebrapad. Voor de commissie was deze gang van zaken aanleiding de communicatie en de rol
van de commissie in dit traject bij de gemeente aan te kaarten (zie ook hierna). Bewoners
vragen nu ook aandacht voor een oversteekplaats over de Noordermeent bij de bushalte
naast de flat ‘Meentzicht’.
Onderhoud groen in wijk en groengordel: ook dit jaar is er veelvuldig overleg geweest met
de gemeente. In de groengordel ontstaat nog steeds schade door de voertuigen van SBS door
de wat krappe bochten voor hun materieel. Ook de uitgevoerde asfaltering- en
drainagewerkzaamheden alsmede het betrekken van bewoners bij groenonderhoud in de
wijk waren onderwerp van overleg.
Moestuinderij De Meent: Het initiatief om op de voormalige diereneilanden een moestuin in
te richten heeft niet tot concrete resultaten geleid. De opzet die de projectleider voor ogen
had met o.a. een zorgcomponent, bleek niet realiseerbaar. De projectleider heeft zich
inmiddels teruggetrokken. Ook onder de bij het initiatief betrokken Meentbewoners was er
geen belangstelling voor een vervolg.
Fietsen en fietspaden: in het overleg met de gemeente en in het bijzonder de zogenaamde
‘Vliegende brigade’ zijn aan de orde zijn geweest
- de toplaag vernieuwen van de verharding van het fietspad richting sportvelden (inmiddels
uitgevoerd);
- wel/niet toestaan van het fietsen op het eerste deel van het voetpad in de groengordel
vanaf de Bloemenmeent tot de Grasmeent en het eventueel aanbrengen van een
aangepaste fietssluis;
- ook is uitgebreid stilgestaan bij de route van fietsers vanuit de noordlob richting de winkels
bij de parkeerplaats.
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Jeu-de-boulesbaan: Er is een sluisje geplaatst en de toplaag is afgeschraapt. Op verzoek van
de commissie is er ook een bankje naast de ingang geplaatst met een prullenbak.
Natuurpad: het idee van een wijkbewoner een natuurpad in de groengordel aan te leggen
ter hoogte van het Schaarmeesterspad is niet verder uitgewerkt omdat publicatie naast
positieve veel negatieve reacties opriep.
Wijkschouw: op 6 juli is de wijkschouw op basis van ons voorwerk uitgevoerd. Over de
communicatie m.b.t. uitgevoerde reparaties (grijs) en het eventueel afwijken van de planning
zijn recent duidelijke afspraken gemaakt. Door de schouw vroeger in het jaar te houden, kan
in het najaar geëvalueerd worden welke zaken inmiddels zijn uitgevoerd. Daarnaast vinden
continue checks plaats op acute gevallen door ons commissielid Alfons Vreman.
Communicatie met de gemeente: in het kader van het wijkbeheer vindt veelvuldig overleg
met diverse onderdelen van de gemeentelijke organisatie plaats. N.a.v. een aantal situaties
bestond bij bestuur en commissie de behoefte nadere afspraken te maken over de
communicatie tussen partijen, de rol van de commissie in verschillende procedures en de
planning van werkzaamheden. Ook de interne afstemming binnen de gemeente was
onderwerp van overleg. Die gesprekken hebben wederzijds verhelderend gewerkt en met
het management zijn constructieve afspraken gemaakt voor de toekomstige samenwerking.
Voorlichtingsbijeenkomsten:
- in februari zijn 2 drukbezochte bijeenkomsten (ca 180 personen) over veiligheid in de wijk
en beveiliging van huizen met behulp van het Politiekeurmerk georganiseerd.
- in december vond een informatiebijeenkomst plaats van politie, brandweer en gemeente in
verband met de naderende jaarwisseling.
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 essentiële bijdrage daaraan wordt
geleverd door het brede scala aan activiteiten, evenementen en clubs voor ontmoeting en
ontplooiing.
Commissie Activiteiten en Evenementen is verantwoordelijk voor de voorbereiding,
organisatie, coördinatie van vele activiteiten en evenementen. De commissie is 10 maal
bijeen geweest.
Helaas hebben we dit jaar om uiteenlopende redenen afscheid moeten nemen van 4 leden
waardoor de commissie sinds eind 2016 uit een kernbezetting van 3 leden bestaat. Ook de
taak van de commissie is in de loop van dit jaar aangepast. Voorheen was de commissie
nauw betrokken bij de uitvoering van bepaalde activiteiten/evenementen. In de huidige
werkwijze richt de commissie zich op beoordeling van initiatieven en coördinatie van het
programma aan activiteiten/evenementen en faciliteert waar dat nodig is. Aan elke activiteit
of elk evenement is een ‘trekker’ verbonden die verantwoordelijk is voor de voorbereiding,
organisatie en uitvoering van de activiteit/evenement. Met deze ‘trekkers’ stemt de
commissie regelmatig af.
Daarnaast heeft de commissie zich ook beziggehouden met:
- het opzetten van een evenementen-agenda 2016 en 2017;
- starten van een filosofie cursus: het aangeboden programma bleek te zeer een commerciële
activiteit te zijn;
- publiciteit voor een benefietwandeling voor mensen met dementie langs de Meent door
stichting ZzinN in Naarden;
8

- een ZZP-project: bezien wordt of dit samen met de Meentwerf kan worden opgezet;
Komend jaar zal meer aandacht besteed worden aan communicatie van de activiteiten, niet
alleen via de bestaande kanalen als wijkkrant, website en facebook maar ook via nieuwe
wegen als billboards, lichtkrant en sociale media.
I Eenmalige activiteiten en evenementen
Nieuwjaarsreceptie op 3 januari: traditioneel goed bezochte sfeervolle bijeenkomst ( ±150
personen).
Paaseieren zoeken: op 28 maart werden door ±100 kinderen met hun ouders en grootouders
(±250) de eieren op het trapveld gezocht, waarop na afloop in het wijkcentrum de gevonden
stenen eieren konden worden omgeruild voor chocolade eieren. Tijdens dit kon van een
lichte lunch gebruik worden gemaakt. Het ‘paaseieren schilderen’ als een extra activiteit op
2e Paasdag kon door gebrek aan vrijwilligers niet doorgegaan.
Kleding ruilbeurs “Meent maakt je mooi” op 3 april met 80 bezoeksters en 18 vrijwilligers
was een succes. Het vervolg hiervan was op 30 oktober. Het aantal bezoeksters lag op 125
personen met 16 standhouders en een tweetal workshops.
Sportmarkt op zondag 29 mei i.p.v. “Rondje Meent” op die datum. Een goed neergezette
organisatie met diverse beweegactiviteiten en presentaties maar helaas was de opkomst wat
minder dan verwacht. Over de gehele dag een kleine 80 personen.
Fietsenrally vond op zondag 3 juli plaats. De koppeling aan een goed doel is dit jaar niet
haalbaar gebleken. Van de 70 fietsers waaronder 8 kinderen, deden 57 personen mee aan de
barbecue. Ook een aantal niet-fietsers deed mee aan de barbecue waardoor het aantal
deelnemers aan de rally en barbecue op 89 stond. Weer prima werk verricht door de twee
rally uitzetters en hopelijk niet voor de laatste keer. Leden van de commissie verzorgden een
prima barbecue.
Roeien bij Ottenhome: op 15 augustus werd deze traditionele activiteit voor de vrijwilligers
georganiseerd met de door Ottenhome gratis beschikbaar gestelde roeiboten. Hieraan deden
18 vrijwilligers mee die 1,5 uur hebben geroeid o.a. door het Hilversums kanaal. Nog enkele
andere ‘Meenters’ kwamen op het terras na-borrelen.
Rondje Meent is op 11 september gehouden op een gewijzigd parcours met 180 deelnemers
en ±150 bezoekers waarvan de helft van de deelnemers de kleine ronde en de andere helft
de grote ronde liepen. Rondje Meent was wederom een succes en zal in 2017 weer op de
aktiviteitenkalender staan.
Pleinburenfestival op 24 september hadden wij voor de 6e keer op rij wederom geluk met
het weer. Evenals voorgaande jaren kwamen hier zeker 150 kinderen met hun ouders, opa’s
en oma’s (±400 personen) op af met de bungeejump trampoline, zweefmolen als
trekpleisters. De hindernisbaan als zeskamp voor wijkteams ging helaas door het ontbreken
van aanmeldingen niet door. De optredens van een dansgroep en de Hollandse zanger Bob
van Veen en Lee Ann waren een groot succes voor de kinderen en hun ouders.

Vrijwilligersavond: op 28 oktober vond een zeer geslaagde ‘Spaanse’ feestavond voor alle
vrijwilligers van de SHM plaats. Op deze drukbezocht avond werden enkele bijzondere
vrijwilligers in het zonnetje gezet en werd afscheid genomen van enkele
Adviescommissieleden.
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Sint Nicolaas intocht: op 19 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 (wnd.)voorzitter van SHM ontvangen onder het gezang van ± 600
personen (kinderen en hun ouders). Een pietenband begeleidde de optocht en de ontvangst.
II Periodieke activiteiten
Kinder- en jeugdwerk:
a. Kinderclub: 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. Deze activiteiten voorzien duidelijk in een behoefte en hieraan wordt
door gemiddeld 30 kinderen deelgenomen. Hoewel positie en taken van Versa ten
gevolge het vernieuwde gemeentelijke subsidiebeleid ingrijpend zijn gewijzigd zullen de
kinderactiviteiten in de Meent worden gecontinueerd (zie par. 3 onder Algemeen Beeld).
Op 9 mei is afscheid genomen van de vaste kinderwerker die van deze activiteit een
succes heeft gemaakt. Vanaf september heeft een nieuwe kracht van Versa deze functie
overgenomen;
b. kindervakantieactiviteiten: n.a.v. verschillende vragen uit de wijk is het plan opgevat om
op het plein in laatste week in augustus een kindervakantieweek te organiseren. Het plan
bleek niet levensvatbaar omdat zich te weinig ouders hebben aangemeld als vrijwilliger;
c. viering Sint Maarten: ook voor de organisatie van deze activiteit op de 11e van de 11e
maand bleken te weinig vrijwilligers belangstelling te hebben;
d. gedurende 2016 is het Jeugdwerk in de Meent opnieuw opgezet. Inmiddels zijn er veel
activiteiten ontwikkeld die doorlopen in 2017.
Algemene ontmoetingsactiviteiten: in de Kruisdam vinden ook activiteiten plaats met een
vrije inloop:
- maandagavond en donderdagmorgen biljarten;
- donderdagmorgen koffie-instuif;
- voorts is de bijna-weekend-borrel (bwb) door Coos Vijlbrief en Henk Wernsen nieuw leven
ingeblazen. Elke eerste vrijdag van de maand vindt de bwb plaats en wordt een specifieke
Meent speciaal uitgenodigd. De bijeenkomsten worden thans aanzienlijk drukker bezocht;
- spellensoos: n.a.v. suggesties tijdens een wijkvergadering is vanaf april iedere
dinsdagmiddag een spellensoos georganiseerd. De start was moeizaam maar in 2017 gaan
de Soos en de bridgeclub Tempobridge samenwerken en bieden een gevarieerd pakket aan
van bridge en kaartspellen tot diverse bordspellen.
Meent Cultureel
In 2016 is gestart met een nieuwe categorie activiteiten onder de naam Meent Cultureel. Al
eerder was ter sprake gekomen dat in het weekend weinig gebeurd in het wijkcentrum.
Barbara den Hartogh, Paul Michielsens en Fred van Sprang hebben de uitdaging van het
bestuur opgepakt en zich voorgenomen om in een zeer vast ritme, de tweede zaterdagavond
en de derde zondagmiddag van elke maand (behalve in de zomer) “iets” op cultureel gebied
te organiseren. In april werd van start gegaan zonder budget en zonder vastomlijnd plan,
maar vol enthousiasme is vervolgens een reeks activiteiten georganiseerd:
- aan de voorzichtige kant was het eerste evenement de filmvoorstelling “De Surprise”;
- de zondag erop kwam de stemming er zeer goed in dankzij het shantykoor ‘Het Ruime
Sop’ uit Bussum;
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-

-

van de Radio Town Jazz Band, op zaterdagavond 14 mei werd genoten door enthousiast
kennerspubliek;
de culturele wandeling over de Gooise Buitenplaatsen van zondag 22 mei, onder de
bekwame leiding van onze wijkgenoot Harm Klinkenberg, trof een wat bescheidener
opkomst. Nieuwe Meentbewoners met kinderen waren dankbaar van de partij;
de zaterdagavond in juni werd succesvol verzorgd door het jonge dameskoor Sixth Sense;
het idee om op Vaderdag iets voor kinderen te organiseren had een beter lot verdiend;

Zelfs na enkele activiteiten mocht Meent Cultureel zich al verheugen op een vast publiek.
-

-

-

-

Na de zomer werd op 10 september het seizoen geopend met een fantastisch optreden
van een combo met zanger Philip Paar met – hoe actueel, bij de herdenking van zijn 100ste geboortedag – een programma met werk van Toon Hermans. Heel bijzonder was dat
daarbij ook de vroegere assistent van Toon Johnny (van Elk) aanwezig was;
een waagstuk was het optreden van harpiste Beate Loonstra. Klassieke harpmuziek in De
Kruisdam? De combinatie van een zeer bekwame, enthousiaste harpiste, een spannend
programma en een publiek van fijnproevers bleek de sleutel tot een succes. Zij staat
reeds geboekt voor een volgend optreden;
in oktober stond weer een film geprogrammeerd: Ventoux, over een stel overjarige
wielrenners. Weer een leuke Nederlandse productie;
de zondagmiddag van 23 oktober was voor het smartlappenkoor ‘Vergeet je Verdriet’.
Zij maakten hun naam helemaal waar;
november stond in het teken van de sixties met de band Time Machine. Het dak ging
eraf! De zaal was tot de nok gevuld en er werd gedanst;
tot ieders verrassing was dat ook de zondagmiddag erop het geval, nu voor een optreden
van de cellist Joachim Eijlander met o.a. suites van Bach. Hij vertelde veel over zijn
prachtige instrument;
in december, de maand van de surprises, werd het Meentpubliek behoorlijk bij de neus
genomen door de prijswinnende goochelaar Quintus uit Huizen;
het kalenderjaar werd op 18 december in feeststemming afgesloten door een
schitterend optreden van zes leden van de Gooise Operette Vereniging met een
programma met (meezingers!) Weense melodieën.

In 2016 konden ruim 600 personen, en lang niet allemaal Meentbewoners, als publiek
worden begroet. Per evenement, de wandeling en de kindervoorstelling niet meegerekend,
waren dat dus 50 aanwezigen. En voor 2017 staat weer het nodige te wachten op “cultureel”
gebied, met een zo gevarieerd mogelijk programma: “voor elck wat wils”
III Servicepunten
Repaircafé: iedere tweede maandagavond van de maand wordt een Repaircafé gehouden
door totaal 4 reparateurs om kapotte spullen te repareren. Aantal bezoekers lag tussen de 5
en 10 met uitschieters naar meer dan 15 bezoekers per avond.
Internetcafé: wekelijks op dinsdag- en donderdagmorgen is er een Internetcafé waarbij 3
gespecialiseerde vrijwilligers ondersteuning bieden bij digitale problemen en
computergebruik. Dit jaar waren er de nodige vragen over Windows-updates en
spijtoptanten die alsnog de overstap op Windows 10 wilden maken. Ook worden er vragen
over mobieltjes, tablets en foto- en filmtoepassingen behandeld. Gemiddeld maken hiervan
2 à 3 bezoekers gebruik. Voorts zijn nieuwe laptops aangeschaft en geïnstalleerd voor het
internetcafé en het Infopunt.
Boekenhuisje: Inmiddels maken vele wijkbewoners gebruik van deze faciliteit. De formule
‘Leen een boek, lees het en zet het terug’ blijkt te werken. Carla de Valk heeft het beheer op
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zich genomen. Het aantal boekenkasten is intussen uitgebreid tot 4 en de variatie is ook veel
groter geworden.
IV Clubs
De stichting kent 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). Het aantal clubs is in 2016 uitgebreid met ‘Volleybal overdag’. Na een proefperiode
bleek er voldoende belangstelling voor een permanente activiteit en is op verzoek van
initiatiefnemer Hein Steegmans Volleybal overdag toegevoegd aan de clubs van de Stichting.
In de bijlagen is schema opgenomen waarin een overzicht wordt gegeven van de clubs,
ledenaantallen en activiteiten
7. Welzijn en Zorg
Commissie Welzijn & Zorg
Ook gedurende het jaar 2016 was de commissie Welzijn & Zorg (voorheen commissie Zorg)
actief en 12 keer bij elkaar geweest. De commissie wordt bemand door 3 leden waarvan één
lid gedurende 2016 en het begin van 2017 i.v.m. studie niet beschikbaar is voor uitvoerend
werk.
Beleid en activiteiten
Het beleid is erop gericht in het bijzonder de ouderen en kwetsbaren behulpzaam te zijn bij
het vinden en organiseren van de juiste ondersteuning en aanspreekpunten binnen de
veranderende zorg, niet zijnde medische zorg. Om dat te realiseren zijn gedurende 2016 een
aantal activiteiten uitgevoerd.
Dienstverlening:
- Informatiepunt Welzijn en Zorg: de vrijwilligers van het Informatiepunt zijn bijgepraat over
maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen en hebben een aanvullende
training ondergaan. Het infopunt heeft 39 personen geholpen. In de loop van de jaren is een
geleidelijke daling van de hulpverzoeken op getreden. In 2009 vroegen nog 120 personen
om informatie of ondersteuning. Een verklaring voor deze daling kan zijn gelegen in een
betere digitale bereikbaarheid en informatievoorziening door m.n. het Sociaal Plein en/of
een gedaalde bekendheid in de wijk van het Informatiepunt. Dit is reden om aan de
bekendheid meer aandacht te geven; (zie tabel 2 en 3 in de bijlagen: Overzichten Zorg en
Welzijn)
- Vrijwilligerscentrale Meentbewoners voor Meentbewoners: er zijn 35 aanvragen gedaan
voor ondersteuning bij klussen, diensten en zorg. In het afgelopen jaar is de
vrijwilligerscentrale doorontwikkeld en uitgebreid, waardoor meer aanvragen behandeld
kunnen worden, en telt nu ongeveer 25 vrijwilligers; (zie tabel 4 in de bijlagen: Overzichten
Zorg en Welzijn)
- communicatie: Informatie over het Informatiepunt en de Vrijwilligerscentrale is huis aan
huis verspreid en is regelmatig in het wijkblad gepubliceerd.
75+ gesprekken: Er zijn gesprekken gestart om de gemeentelijke 75+ gesprekken beter af te
stemmen op en nuttig te maken voor de wijksituatie. Medewerkers van het Informatiepunt
worden nu bij het voeren van de gesprekken betrokken en zijn daarop geschoold.
Aanvullende diensten:
Er zijn twee mini zorg-conferenties georganiseerd (april en oktober) bedoeld voor zorgprofessionals, medewerkers van Versa Welzijn en de Gemeente Hilversum met als doel na te
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gaan welke aanvullende diensten wij nog zouden kunnen ontwikkelen voor de in onze wijk
wonende oudere wijkbewoner.
De april-conferentie gaf als uitkomst dat de welzijns- en zorgwerkers in de wijk behoefte
hebben aan meer onderlinge afstemming. (Zie hieronder onder “Buurtwerker”).
In de oktober conferentie werd duidelijk dat er waarschijnlijk behoefte is aan een vorm van
dagbesteding in onze wijk voor ouderen die het moeilijk vinden om wat voor reden dan ook
structuur aan hun eigen dag te geven resp. licht dementerenden. Of en hoe wij dit ook
daadwerkelijk in kunnen vullen wordt in 2017 verder onderzocht.
In dat kader is ook een oriënterend gesprek met zorg- en dienstencentrum Hilverzorg
gevoerd en worden bezoeken afgelegd bij soortgelijke initiatieven in ’t Gooi.
Buurtwerker: In overleg met de gemeente Hilversum en Versa Welzijn is er een buurtwerker
aangesteld met als specifieke opdracht het ontwikkelen van een zorg-netwerk voor de wijk.
Hiermee wordt bedoeld het samen brengen van de in de wijk werkzame zorg- en welzijnsprofessionals met als doel zo snel en efficiënt mogelijk zorg dragen voor inzet van de juiste
zorg- of welzijnsmaatregelen. Uiteraard maken het Informatiepunt Welzijn & Zorg en de
dienstenservice “Meentbewoners voor Meentbewoners hiervan deel uit.
Voorlichtingsbijeenkomsten: in november is een thema bijeenkomst “langer zelfstandig
wonen” georganiseerd. Het betreft een coproductie van de SHM, Versa Welzijn, het Sociaal
Plein van de gemeente Hilversum en Hilverzorg. Deze voorlichtingsbijeenkomst werd zo druk
bezocht dat een aantal mensen de zaal niet meer in konden. Begin 2017 wordt daarom een
tweede bijeenkomst georganiseerd.
De hierboven omschreven lijn zal gedurende 2017 gecontinueerd worden.
Senioreneetcafé
In 2016 sloten we het achtste seizoen in mei af en startten in september alweer met het 9e
eetcafé-seizoen. In januari konden we de 3000ste maaltijd uitserveren en in december werd
de 3450ste opgediend door burgemeester Broertjes aan een van onze vaste gasten: mevrouw
Valenkamp. De burgemeester was op 23 december aanwezig als eregast vanwege het 75ste
Senioren-Eetcafé. De stijgende lijn van 2015 (472 diners) zette zich in 2016 door tot 497
diners. Met een gestegen gemiddelde van ruim 55 gasten per maandelijks eetcafé blijkt het
eetcafé in toenemende mate aan een behoefte te voldoen. Was het aantal deelnemers in
2013 nog 346, in de 9 keer eetcafé van 2016 bezochten dus 497 bezoekers “het restaurant”
in de Kruisdam. Uitschieters waren de diners van november (69) en december (72). (Zie
grafiek in de bijlagen: Overzichten Zorg en Welzijn)
Ook in 2016 hoorden we van onze gasten in het algemeen tevreden reacties.
Kritisch zijn we zelf op het feit dat een aantal nieuwe gasten soms snel weer afhaken en dat
er naar ons idee in de Meent nog veel senioren zijn voor wie het eetcafé een geschikte
contactmogelijkheid vormt, maar die daar geen gebruik van maken. Overigens willen we
zeker niet de indruk wekken dat mensen móeten komen. Vrijheid, blijheid. Komend jaar
zullen we een poging wagen om een en ander wat degelijker te onderzoeken. Een
Marokkaans eetcafé zat er het afgelopen jaar helaas niet in, maar in 2017 hopen wij dat weer
te kunnen bieden in samenwerking met een groep Marokkaanse dames uit de Meent.
De trouwe en waardevolle groep van 20 vrijwilligers bleef ook in 2016 intact. Wel viel één
vrijwilliger uit om gezondheidsredenen. Als in vorige jaren werd het kerndeel van de maaltijd
van zorgcentrum De Veste betrokken, met wie nog steeds een prima werkrelatie wordt
onderhouden. Het resterend deel van de maaltijd en soms de hele maaltijd wordt in eigen
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beheer gemaakt. Onder de vrijwilligersgroep hebben we een professionele kok en een
voormalig restauranthouder die dat samen met andere culinair ervaren vrijwilligers
uitstekend doen.
Ook in 2017 gaan we door met het organiseren van de maandelijkse diners.
Buurtsportcoach
In het kader van de subsidieverantwoording zal een aparte evaluatie van de activiteiten van
de buurtsportcoach over 2016 worden opgesteld. In dit jaarverslag beperken we ons tot
enkele hoofdlijnen.
De activiteiten van de buurtsportcoach Anouck Dingemans, die eind 2015 is gestart, blijken
op een groeiende belangstelling en deelname te kunnen rekenen. Niet alleen de
wijkbewoners van 60+ maar ook de zorgaanbieders in de wijk kennen de buurtsportcoach.
Op basis van de in kaart gebrachte bestaande beweegactiviteiten zijn door de
buurtsportcoach nieuwe beweegactiviteiten opgezet. In 2016 is er een start gemaakt met o.a
buurtwandelingen (2 x per week met 3 verschillende niveaus/ tempo’s),
een wandeling met een groep allochtonen vrouwen die graag Nederlands spreken,
Seniorengym/FitGym;
Volleybal overdag;
cursussen Nordic-walking en Pilates;
zwemmen in De Zandzee
Andere activiteiten bestonden o.a. uit:
organiseren van een sportmarkt;
opstarten extra koersbalgroep voor kwetsbare senioren; helaas niet gelukt, maar in
2017 zal een nieuwe poging worden gedaan;
ondersteuning van 2 bestaande beweeggroepen Feldenkrais;
wijkbewoners individueel informeren over en begeleiden naar passende
beweegactiviteiten;
ondersteuning buurtpreventiemiddag en – avond en Progressive Fighting System
Nederland bij een open ochtend;
Lichtjeswandeling rond kersttijd in samenwerking met jeugdwerk.
In totaal zijn ca 120 mensen van 60+ jaar (meer) gaan bewegen bij de nieuwe
beweegactiviteiten. Een deel van deze activiteiten is inmiddels verzelfstandigd. Hiermee is
7,5 uur per week extra beweegaanbod gecreëerd in en rond wijkcentrum De Kruisdam voor
Meentbewoners van 60+ jaar (toename van meer dan 40% op het bestaande beweegaanbod
in wijkcentrum De Kruisdam).
Voor 2017 zullen weer nieuwe beweegactiviteiten worden opgezet en omdat het subsidie is
verhoogd zal er ook in samenwerking met het nieuwe jeugdwerk in de wijk aandacht besteed
worden aan beweegactiviteiten voor jongeren.
8. Informatievoorziening en communicatie met de wijk
Door de vacature communicatie in het bestuur konden een aantal voornemens niet of slechts
in beperkte mate gerealiseerd worden. Met de uitwerking van een vernieuwde huisstijl, een
digitaal portaal voor Meentorganisaties en de ontwikkeling van een doelgroepenbeleid is
geen voortgang geboekt. Wel is het gelukt zowel het inhoudelijk als het technisch beheer van
onze website te versterken. Ook is de nodige inspanning gepleegd om met steun van de
gemeente het digitale buurtplatform ‘LeeftSamen’ voor de wijk van de grond te krijgen.
Helaas is dit project al in het ontwikkelstadium door een gebrek aan ondersteuning van de
externe begeleiding vastgelopen. Wel is een belangrijke stap gezet in ons streven onze
communicatiemiddelen goed af te stemmen op de snelle ontwikkelingen in de onlineomgeving en sociale media. Om daarin een heldere koers te varen zijn visie en strategie
vereist. Om een antwoord op die vragen te krijgen is in de 2e helft van dit jaar het project
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‘webstrategie’ gestart waarin we samen met een aantal betrokken vrijwilligers de
doelstellingen alsmede de sterke en zwakke punten van onze huidige communicatie in beeld
hebben gebracht. Tevens zal begin 2017 een enquête onder alle wijkbewoners worden
gehouden om zicht te krijgen op de informatiebehoeften en de wijze waarop wijkbewoners
en -organisaties het beste bereikt en betrokken kunnen/willen worden. Op basis van deze
inzichten gaan we concrete stappen zetten in de verbetering van onze informatie en
communicatie.
Informatievoorziening over de activiteiten van de SHM verloopt via vaste
communicatiekanalen als het wijkblad, de website www.hilversumsemeent.nl, de
Facebookpagina van de SHM, de wijkvergaderingen en niet te vergeten de zuil in het
winkelcentrum. De website en de Facebookpagina zijn naast het wijkblad niet meer weg te
denken informatiebronnen voor onze wijk die een veel bredere inhoud kennen dan alleen de
activiteiten van de SHM. Verdere verbeteringen met nieuwe media en interactieve
mogelijkheden zou een welkome aanvulling zijn.
In 2016 werd één wijkvergaderingen georganiseerd, waarin werd teruggeblikt op het
afgelopen jaar en de plannen voor de komende periode werden toegelicht. Het aantal
bezoekers was gering, ca 20 aanwezigen. De wijkvergadering stemde in met het voorstel het
aantal wijkvergaderingen te beperken tot één per jaar. Daarnaast zullen in de loop van het
jaar meer thematische bijeenkomsten worden georganiseerd. Tevens werd ingestemd met
de aanpassingen in de rol en werkwijze van de Adviescommissie. Deze aanpassingen leidden
tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement die eind van dit jaar zijn
doorgevoerd.
Voorts is tijdens deze wijkvergadering het thema Jeugd breed besproken. Het jeugdwerk in
de Meent dat een problematische situatie heeft gekend, zal de komende tijd worden
vernieuwd. De wijk krijgt daarin ook meer zeggenschap. De rol van grote instellingen als
Versa wordt daarbij meer ondersteunend. Het verslag van de wijkvergadering incl. de
sheetpresentatie over het vernieuwde jeugdwerk zijn te vinden op onze website
www.hilversumsemeent.nl (zie onder SHM/jaarverslagen en wijkvergaderingen). De
uitkomsten van dit debat hebben wij betrokken bij onze overleggen met de gemeente over
de concrete invulling van het vernieuwde jeugdwerk.
9. Wijkcentrum de Kruisdam
Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
De commissie heeft in de zelfde samenstelling gefunctioneerd en kwam 3 keer bijeen.
Interieur:
Veel van het verouderde meubilair is dit jaar vervangen. Zo zijn 160 oude stoelen vervangen
door 120 nieuwe stoelen die in meerdere zalen inzetbaar zijn. Voorts zijn 60 klaptafels
vervangen door 45 nieuwe klaptafels en 6 zware metalen podiumdelen door 12 in hoogte
verstelbare lichte podiumdelen
Beheer
Energie: het project ‘collectief duurzaam in de Meent’ is in samenwerking tussen energiecoöperatie HilverZon en Meentkracht verder ontwikkeld. Verwacht wordt dat in 2017 de
operationele plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Kruisdam en de Sporthal zal
plaatsvinden. Alle Meentbewoners kunnen hierop intekenen. De SHM zal ook investeren in
een aantal zonnepanelen om daarmede de stroomkosten van onze accommodatie te
verlagen.
Een energiebesparing is reeds gerealiseerd door de verlichting in de Kruisdam deels te
vervangen door energiezuinige Ledlampen. In 2017 zal de rest van de verlichting worden
vervangen.
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Met behulp van een eigen bijdrage in de vorm van een beperkte subsidievermindering is
door de SHM in goed overleg met de gemeente als eigenaar van het gebouw het enkelglas
van de Kruisdam vervangen door hoog rendement+ glas.
Onderhoud en verfraaiing: Na het plaatsen van het dubbelglas is in opdracht van de
gemeente de gehele buitenkant van de Kruisdam voorzien van een nieuwe verflaag. Voorts is
in december, als geschenk van de gemeente Hilversum ter gelegenheid van 40 jaar
wijkorganisatie en 25 jaar Kruisdam het aanzien van de Kruisdam verfraaid met drie
prachtige leilindes aan de voorgevel.
Installaties: de nieuwe digitale kassa, gekoppeld aan het PIN apparaat, is in januari
operationeel in gebruik genomen door de barvrijwilligers. Dit geeft een sneller en beter
inzicht in de administratieve geldstromen rondom de bar.
Verhuur
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 wederom sprake van een stijging van het gebruik/verhuur aan derden alsmede van de
commerciële verhuur. Een uitzonderlijke verhuur vond plaats vanaf half juni tot 30
september. Aan de huisartsenpost “De Meent” zijn i.v.m. de verbouwing van de praktijk in
die periode 2 ruimten permanent verhuurd. Dit vergde de nodige omzettingen in het gebruik
van het gebouw maar met de flexibele inzet van vele gebruikers kon de huisarts adequaat
onderdak worden geboden.
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Interne organisatie
Samenstelling bestuur en commissies
Bestuur
Het bestuur telt 6 leden. Sinds 1 januari 2016 zijn de functies voorzitter en bestuurslid
communicatie vacant. Er zijn nog geen opvolgers voor deze functies gevonden.
Het bestuur kende de volgende samenstelling:
wnd.-voorzitter, tevens wijkontwikkeling en zorg: Cees Kuijlaars
secretaris: Jaap Diepeveen
penningmeester en tevens activiteiten en evenementen: Kees van der Veldt
bestuurslid beheer, accommodatie en faciliteiten: Bert van den Broek
Op de verschillende aandachtsgebieden functioneerden de volgende commissies:
Commissie Activiteiten en Evenementen
Wim Wolfswinkel (voorzitter)
Riek Willemsen
Veroni van Rijswijk
Ruud van den Broek (lid tot 10 oktober)
Kees van der Veldt, bestuurslid
Anouck Dingemans (lid tot 22 december)
Inge Wardenaar (lid tot april)
Hans Bekhof (lid tot april)
Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
Bert van den Broek, bestuurslid (voorzitter)
Adrie Faas
Ada Brouwer
Johan van der Snoek
Piet Steenman
Commissie Wijkbeheer
Jacques Jongerden (voorzitter)
Gerard Bierlaagh
Fred Goores
Cees Kuijlaars, bestuurslid
Peter Kuyper
Alfons Vreman
Commissie Zorg en Welzijn
Cees Kuijlaars, bestuurslid (voorzitter)
Joost Nachbahr
Marjolein van Houten-van der Veen (vanaf 1 maart)
Adviescommissie
Fred van Leeuwen (voorzitter, tot 1 juli)
Ans Machielsen (lid tot 1 juli)
Peter Mulder (tijdelijk voorzitter vanaf 1 juli)
Joost Nachbahr
Irene Dijst (vanaf 1 januari)
Sybrand van der Meulen (vanaf 1 januari)
Elvira Sijmons (vanaf 1 augustus)
Gerard Bierlaagh (vanaf 1 augustus)
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Jaarrekening
Balans per 31 december

19

Rekening van baten en lasten

20

Toelichting balans

21

Toelichting op de rekening van baten en lasten

24

Baten

24

Lasten

25

Huisvestingskosten

25

Organisatiekosten

25

Directe activiteitenkosten

26
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Balans per 31 december
Activa

31-12-2016

31-12-2015

Voorraden
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4.539
4.517
83.425

4.539
4.819
68.052

Totaal activa

92.481

77.410

31-12-2016

31-12-2015

Eigen vermogen
Algemene reserve
Vervangingsreserve

32.306
25.971

28.817
21.355

Totaal

58.277

50.172

5.218

5.218

Crediteuren en overlopende passiva

28.986

22.020

Totaal passiva

92.481

77.410

Vlottende activa

Passiva

Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden
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Rekening van baten en lasten
werkelijk 2016

werkelijk 2015

Baten
Directe activiteiten opbrengsten
Subsidie gemeente Hilversum
Rente

144.598
81.113
370

129.951
77.619
444

Totaal

226.081

208.014

Lasten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe activiteitenkosten

72.245
11.200
108.830

82.056
9.428
90.383

Totaal

192.275

181.867

Resultaat boekjaar

33.806

26.147

Verdeling resultaat
Rekening-courant clubs
Ten gunste van Algemene reserve
Ten gunste van Vervangingsreserve

2.606
3.489
27.711

2.670
6.811
16.666

33.806

26.147
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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

31-12-2016

31-12-2015

Voorraden:
Bar
Emballage

4.085
454

4.085
454

Totaal

4.539

4.539

Borg
Debiteuren

1.997
2.520

1.997
2.822

Totaal

4.517

4.819

2.262
5.682
75.481

2.716
8.798
56.538

83.425

68.052

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen
Kasgeld diverse clubs
ING rekening
ING spaarrekening
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Passiva
Eigen vermogen

31-12-2016

31-12-2015

Beginsaldo
Overboeking naar rekening-courant clubs jaar 2014
Bij: Voordelig resultaat boekjaar

28.817
3.489

24.082
-2.076
6.811

Eindsaldo 15% van € 215.370,-

32.306

28.817

21.355
27.711
-23.095

14.937
16.666
-10.248

Eindsaldo

25.971

21.355

Totaal eigen vermogen

58.277

50.172

Algemene reserve

(Totaal lasten € 192.275 + uitgaven vervangingsreserve € 23.095)

Vervangingsreserve
Beginsaldo
Bij: Toevoeging uit voordelig resultaat
AF: Diverse aanschaffingen

Specificatie diverse aanschaffingen
Verbinding kassa met pinapparaat
Kassa module debiteuren
Triple, podiumonderdelen
Triple, 45 inklaptafels
Stapelstuhl, 120 stapelstoelen

224
605
5.409
14.508
2.349
23.095

Voorzieningen
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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Crediteuren en overlopende passiva
Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
Zorg + Deskundigheidsbevordering
Buurtsportcoach restant subsidie t.b.v. 2016
Rode Kruis / EHBO
Rekening-courant clubs
Fooienpot vrijwilligers Senioren eetcafé
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima
Nog te besteden fondsen
Amaris De Veste
Declaraties vrijwilligers
ING, kosten betalingsverkeer
Riso
Dingemans A. / Vreugd
E.ON energie
Overige crediteuren
Totaal

31-12-2016

31-12-2015

3.854
9.579

4.690
5.567
447
63
4.831
98
62
1.861
855
2.056
297

7.351
81
62
1.861
1.394
123
1.070
901
770
1.940
28.986

1.048
145
22.020

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
In 2007 is er in de Hilversumse Meent een project gestart onder de naam: Woondienstenzone c.q. infoloket W.W.Z. De financiële administratie wordt verwerkt door de stichting Hilversumse Meent, omdat de
Woondienstenzone geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit.
Specificatie: Zorg + Deskundigheidsbevordering
Bijdrage gemeente Hilversum ZORG
Uitgaven:
Drukwerk
2 laptops
Overige organisatiekosten

9.968

Subtotaal:
Deskundigheidsbevordering saldo 1 januari 2016
Webwork, begeleiding online communicatie
Aan te wenden in 2017 en volgende jaren

-672
-1.598
-964
6.734
5.567
-2.722
9.579

Aan te wenden voor:
Vervolg workshop communicatie
Enquête
Herontwerp website en wijkblad
Inhuren externe expertise voor onderzoek dagbegeleiding
Inhuren van specifieke externe expertise en ondersteuning doorontwikkeling Infopunt
Overige sociale media: facebook, twitter, instagram
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 2016 een huurverplichting van € 91.862,-.

23

Toelichting op de rekening van baten en lasten
Baten
Subsidie gemeente Hilversum
Budgetsubsidie
Budget wijkzaken
Deskundigheidsbevordering W.M.O.
ZORG
ZORG aan te wenden in 2017 en volgende jaren
Buurtsportcoach
Totaal
Rente spaarrekening

werkelijk 2016

werkelijk 2015

63.132
5.100

63.132
5.100
5.552

9.968
-6.734
9.647

3.835

81.113

77.619

370

444

Opbrengsten directe activiteiten
Buurtsportcoach
Beheer
Bijdrage keuken Rabobank
Bar
Repro w.o. wijkblad
Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Teken - schildersclub
Toneel
Volksdansen Layla
Volksdansen Nemoj Kate
Volleybal overdag
Zang
Evenementen
Burendag
Cultuur
Fietstocht met BBQ
Hardloopevenement "Rondje Meent"
Sinterklaas intocht
Meent maakt je mooi
Senioren-eetcafé
Overige opbrengsten
Verhuur derden
Totaal

2.606
237
70.791
9.845

238
6.394
65.450
9.365

1.679
5.269
5.213
1.133
380
1.286
1.410
2.378

1.413
5.215
1.101
1.260
876
1.000
1.761
2.490

2.730
960
2.992
2.057
1.410
5.173
34.070

2.663
884
2.849
1.931
4.994
28.437

2.518
1.862
550
656
438
548
5.193
11.765

2.418

15.284

11.036

144.598

129.951

572
637
361
260
4.783
9.031
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Lasten

werkelijk 2016

werkelijk 2015

Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud gebouw
Schoonmaakdiensten
Verzekeringen / belastingen
Energie / water
Kleine inventaris en verbouwingskosten

45.931
1.385
11.570
3.852
7.812
1.695

45.657
1.008
11.408
3.871
7.797
12.315

Totaal

72.245

82.056

1.180
933
7
1.031
1.982
224
214
5.010
619

1.224
599

11.200

9.428

Organisatiekosten
Kantoorbehoeften / drukwerk
Telefoon
Porti
Exact Software
Bijdragen Buma etc.
Vakliteratuur / documentatie
Reiskosten
Vergaderkosten bestuur / representatie
Bankkosten en kosten pinapparaat
Totaal

1.002
1.355
257
36
3.854
1.101
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Directe activiteitenkosten

werkelijk 2016

werkelijk 2015

3.234

6.425

Buurtsportcoach

13.277

3.835

Activiteitencommissie ( niet clubgebonden )
WIJK - Grijs en Groen
Beheerscommissie
Bar
Repro w.o. wijkblad

388
127
735
33.188
5.612

1.441

W.M.O. / Zorg

Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Teken - schildersclub
Toneel
Volksdansen Layla
Volksdansen Nemoj Kate
Volleybal overdag
Zang

Evenementen
Burendag
Cultuur
Fietstocht met BBQ
Pasen
Hardloopevenement "Rondje Meent"
Sinterklaas intocht
Meent maakt je mooi
Senioren-eetcafé

Totaal

638
4.361
5.273
1.035
650
1.107
1.882
3.050
896
2.637
703
2.909
2.025
772
4.695
32.633

964
29.595
6.048

772
4.392
802
1.043
970
1.139
1.378
1.611
590
2.733
796
2.846
2.078
5.298
26.448

4.540
3.941
612
163
1.235
3.248
705
5.192
19.636

4.031
801
243
1.308
4.009
452
4.783
15.627

108.830

90.383
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Bijlagen
Overzicht clubs
Naam

Aantal
leden
2015
21

Aantal
leden
2016
21

Fit met Pit

17

17

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

Fotoclub de
Beeldjagers

30

30

Handenarbeid

14

14

Biljartclub de
Poedelaars

Clubactiviteit*

Deelnemers
(gemiddeld)

Bijzondere
activiteiten

Samenwerking
intern/extern

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

8-14

- kerstlunch met
bijzondere
biljartmiddag

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

15

- afwezigheid
docente
opgevangen met
beamerlessen
- viering 5 jarig
jubileum in
Avonturenfabriek in
Loosdrecht

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

Wekelijks op
woensdagavond
van 20.00 tot
22.30 uur

25-30

- 40 jarig bestaan
met fotoexpositie
en uitgave ‘glossy
i.s.m. wijkblad
- lezingen met
gastsprekers;
- 8 fotowedstrijden
- presentaties eigen
werk

-Samenwerking
met fotoclub Flevo
Huizen.
- foto-les op
basisscholen
- fotoreportages
evenementen SHM
- ondersteuning
avond voor
vrijwilligers en bwb
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam.

Handenarbeid:
wekelijks ma-mi
Naaiclub:
wekelijks wo-av
Sept t/m mei
wekelijks do
19.30 – 20.30 uur

10

- open inschrijving
groendecoratie
voor de kerst met
18 deelnemers
- jaarlijks etentje en
kerstborrel

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

- 2 toernooien met
90 deelnemers, ook
uit andere plaatsen
- schilderen op
locatie met alle
leden;
- 16 schilderijen
gemaakt als decor
voor
toneeluitvoering
van De Tonelist
over de schilder
Utrillo
- inloopmiddagen
van jan–april per 3

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

4

Jazzballet

13

14

11

Koersbal

25

26

Wekelijks op di-en
vrij-mo

20

Teken en
Schilderclub

15

16

Wekelijks wo van
20.00 – 22.00 uur

14

Tempobridge

79

74

wekelijks wo av
bridgedrive en

60-70

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

- samenwerking
met de

28

diverse
competities

weken met een
speciale Bridgethema sessie;
- inloopdrive op di
mi ter stimulering
ontmoeting met
niet-leden

De Tonelist

15

16

Wekelijks di van
19.30-22.30 uur
repetitie

8

Volksdans
Layla

30

30

30

Volksdans
Nemoj Kate

18

17

Zangkoor
Common
Commotion

24

24

Sept t/m mei
wekelijks ma 9.4511.30 uur
Sept t/m mei
wekelijks wo 9.4511.30 uur
Wekelijks do av

-

14

Volleybal
Overdag

Wekelijks op wo
9.30 - 11.00 uur

voorstelling op 27
en 28 mei met 45
bezoekers

16

22

Pilot febjuli 10
Sept - dec
11

- enkele concerten
met 250 bezoekers,
w.o. kerstmarkt
Meentwerf
- Volleybalclinic met
oud-international

Spellensoos op di
mi om activiteiten
te stimuleren;
- ruimte afgestemd
op De Tonelist;
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
- samenwerking
met
Toneelvrienden uit
Bussum (o.a.
uitwisseling attributen
en optreden in De
Kruisdam)
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
-jaarlijkse
schoonmaak
-jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
-jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
- start in
samenwerking met
buurtsportcoach

*excl. maanden juli augustus
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Organisatieschema SHM

Bestuur
adviescie

Zorg en
Welzijn

commissie

Wijkbeheer

commissie

Activiteiten &
Evenementen

commissie

Communicatie

& PR

commissie

Beheer

commissie

evenementen

MvM*

clubs

Buurtsport
coach

periodieke
activiteiten

wijkblad

servicepunten
* Meentbewoners voor Meentbewoners
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Overzichten Zorg en Welzijn
1. Aantal deelnemers Eetcafé vanaf 7 november 2008 tot 23 december 2016
80
70

67

64
57

60 56 53
50
40

45

61
56

50
48 48
45
44
43
42
42
40 41
40
3837
35
34
33

36

3131
28
26

30

5253

51

47

67

45
42
42
38
3737 37
34
33
32
31
29
26

68
65
62

72
69
61

59
55

51
49
44
4344
38

49
41

6363

53

58
54
50 5149 50
44

28

19

20

0

07-11-08
19-12-08
27-02-09
brunch 110409
18-sep-09
13-nov-09
16-jan-10
12-mrt-10
23-apr-10
17-sep-10
26-nov-10
15-jan-11
11-mrt-11
13-mei-11
14 okt 2011
16-12-2011
10-2-2012
7-4-2012
21-9-2012
9 nov 2012
11-1-2013
30-3-2013
24-5-2013
22-11-2013
10-1-2014
14-3-2014
16-5-2014
24-10-2014
19-12-2014
13-2-2015
24-4-2015
18-9-2015
20-11-2015
8-1-2016
11-3-2016
20-5-2016
14-10-2016
23-12-2016

10

2. Hulpvragen Infopunt 2016
Hulpvragen
Taxipas
Parkeerkaart
Huishoudelijke hulp
Financiële hulp
Buurt en wijk
Welzijn: scootmobiel
Rijbewijskeuring
Woningaanpassing
Mantelzorgcompliment
Leun en Steun
Totaal hulpvragen
Aantal personen

Aantal
6
6
7
5
3
2
3
2
4
4
42
39

3. Hulpvragen Infopunt 2008 - 2016
Jaar
Aantal
2008
95
2009
120
2010
100
2011
80
2012
52
2013
32
2014
45
2015
48
2016
39
31

4. Hulpvragen Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM) 2016
AANVRAGEN SOORT
AANTAL
3
kleine klussen schilderijen/gordijnen/bed (de)monteren
timmerklusjes, kraanleertjes ed.
4
instellen apparaten / telefoon / TV ed.
2
kleine electrische reparaties
kleine fietsreparaties
6
tuinklusjes
computerhulp (+ audio snoeren
1
wegwerken)
1
computerhulp (internetkabel aansluiten)
1
schilderklusje (samen doen)
1
schilder, behang, isoleren, deuren
1
divers (beest op zolder)
1
diensten
boodschappen doen
medicijnen halen
hond uitlaten
klein verstelwerk
3
vervoer (huisarts, ziekenhuis ed.)
administratie
financiële administratie
1
zorg
samen wandelen
ogen druppelen ed.
2
bezoeken
3
samen activiteiten doen of uitgaan
4
mantelzorger ontlasten
ondersteuning bij bezoek aan arts,
1
ziekenhuis

Niet gehonoreerd

1

te groot

geen vrijwilliger
te groot

rolstoel rijden

Totaal aanvragen
Aantal personen

35
27

32

