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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.
Dit verslagjaar was voor het bestuur wederom een intensief jaar. Ook dit jaar zijn we er niet in
geslaagd het bestuur op sterkte te krijgen. De taken verbonden aan de 2 vacante bestuurszetels voor
de functie voorzitter en bestuurslid communicatie zijn in onderling overleg verdeeld, waarbij Cees
Kuijlaars als waarnemend voorzitter is opgetreden. Maar we trekken de kar zeker niet alleen. De
wijkorganisatie kent zeer vele vrijwilligers en met enige regelmaat melden zich ook weer nieuwe
vrijwilligers aan. Dat bewijst dat we een dynamische organisatie zijn die kan steunen op de
betrokkenheid van velen. We kunnen dan ook met elkaar met tevredenheid terug kijken op vele
geslaagde activiteiten en evenementen, de versterking van het sociale domein en de grote inzet bij
de belangenbehartiging voor het woon- en leefklimaat in onze wijk. We hebben er alle vertrouwen in
dat we deze lijn ook in 2018 kunnen doortrekken.
Het bestuur van de Stichting Hilversumse Meent (SHM)
Maart 2018
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Algemeen beeld
1. Een nieuwe werkwijze: de plannen
Veel van onze bestuurlijke aandacht is dit jaar besteed aan het streven van de gemeente het
buurtgerichte werken nu daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Na een lange en moeizame
aanloop werd in maart 2017 de beleidsnota ‘Leve de Buurt’ door de gemeenteraad
vastgesteld. Omdat deze beleidsvoornemens grote invloed zouden gaan hebben op onze
wijkorganisatie zijn wij bij de voorbereiding daarvan op diverse momenten betrokken
geweest en hebben wij ingesproken tijdens raadscommissie-vergaderingen.
De gemeente wil met deze benadering de invloed en betrokkenheid van de bewoners op hun
directe woon- en leefomgeving vergroten en hoopt daarmee ook bij te dragen aan de
versterking van de sociale cohesie en het verminderen van de gevoelde kloof tussen burger
en overheid. De agenda van de buurt moet daarbij leidend zijn en de middelen en het
organisatievermogen van de gemeente moeten meer gestuurd worden vanuit de inwoners.
Met deze uitgangspunten van de nota zijn wij het eens en hebben dat ook uitgesproken. De
voorgestane werkwijze kent 4 belangrijke elementen:
- De buurtcyclus
- Netwerken in de buurt
- Cultuuromslag in de gemeentelijke organisatie
- Wijkgerichte (digitale) informatie en communicatie
De buurtcyclus kent een aantal nuttige instrumenten: een wijkanalyse, een wijkagenda,
activiteitenplannen en buurtpeilingen. Ook is er een zinvolle koppeling aangebracht met het
begrotingsproces in de gemeente. Maar het betekent wel een aanpassing van de werkwijze
die we in onze wijk al jaren kennen, zowel qua proces, deelnemers als in de tijd. We hebben
daarbij aangegeven dat dit alleen werkbaar is als het in een voor ons realistisch tempo gaat
en op een wijze die bij ons past. Ook het stimuleren van de netwerken in de wijk is een
goede ontwikkeling. Gelet op het streven in onze wijk welzijn en zorg te versterken kan een
zorgnetwerk een belangrijke functie gaan vervullen. Ook hebben wij gewezen op het belang
van de nieuwe werkwijze voor de ambtelijke organisatie. Die moet buurtgericht gaan
werken, leren in experimenten, programmasturing invoeren etc. Dat vraagt een stevige
sturing van het management van de organisatie en die rol zagen wij niet terug in de nota. Wij
hebben veel te maken met diverse onderdelen van de gemeentelijke organisatie en
regelmatig schuurt het. Wij hebben daarom expliciet aandacht gevraagd voor die rol van het
management omdat die cultuuromslag in de ambtelijke organisatie wezenlijk is in het
overbruggen van de tegenstelling tussen de leefwereld van de vrijwilliger in de wijken en de
systeemwereld van de overheid. En dat mag niet afhankelijk zijn van de individuele opstelling
van ambtenaren. Uiteraard beseffen we dat een dergelijke omslag tijd nodig heeft maar
daarom is een gerichte aandacht hiervoor zo belangrijk. De 4e poot onder de aanpak
‘wijkgerichte informatie’ sluit goed aan bij onze eigen voornemens op communicatiegebied.
Een nieuwe werkwijze: de praktijk
De buurtcyclus
Vrij snel na het vaststellen van deze nota is in goed overleg met de buurtcoördinator een
begin gemaakt met de nieuwe buurtcyclus op een manier die voor onze wijk hanteerbaar
was. In de wijkvergadering van juni 2017 is de eerste wijkagenda voor de Meent
gepresenteerd en door de wijkbewoners aanvaard. De wijkagenda bevat 4 belangrijke
thema’s: 1. upgrade van het centrumgebied, 2. aandacht voor de jeugd, 3. woningaanbod
voor senioren/doorstroming en 4. de gasloze wijk. In algemene zin kunnen we constateren
dat deze punten serieus zijn opgepakt door de gemeente. De uitwerking en voortgang van
deze thema’s worden toegelicht bij de diverse hoofdstukken hierna.
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Aan de opstelling van de wijkagenda ligt de veronderstelling ten grondslag dat dit in
samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners in de zorg, onderwijs,
ondernemers, cultuur, politie, woningcorporaties en welzijn plaatsvindt. Dat is in deze fase
niet het geval geweest. Maatschappelijke partners zijn niet of slechts zeer incidenteel via een
bepaald project betrokken geweest in dit proces. De agenda is gebaseerd op de inbreng van
actieve bewoners, de wijkorganisatie SHM en de gemeentelijke buurtcoördinator. Op zichzelf
is het een nuttig streven zoveel mogelijk partijen bij een wijkagenda te betrekken, maar
hieraan kleven nog vele vragen, die werkendeweg beantwoord moeten gaan worden. We
beschouwen, evenals de gemeente, de buurtcyclus dan ook als een groeiproces waarbij we
moeten voorkomen dat het door een te hoog ambitieniveau verzand in onduidelijkheid,
bureaucratische rimram en afhakende vrijwilligers. Voor 2018 willen we een volgende stap
zetten door in het voorbereidingstraject van de wijkagenda meer partners uit de wijk te gaan
betrekken om zodoende het draagvlak verder te verbreden.
Cultuuromslag ambtelijke organisatie
We hebben op vele terreinen contacten met de ambtelijke organisatie. Na een klein jaar
functioneren volgens de nieuwe werkwijze is het beeld wisselend. Dit varieert van duidelijk
zichtbare vooruitgang tot weinig buurtgericht functioneren volgens de nieuwe principes. B.v.
op het gebied van ‘groen en grijs’ functioneert de afstemming steeds beter. Op het gebied
van ‘Welzijn’ (zie hoofdstuk 4 en 5V) verloopt de afstemming veel moeizamer. Op die
onderdelen valt het ons op dat per proces, team of medewerker de verhouding tussen
gemeente en de SHM anders wordt ingevuld. Door de verschillende manieren van
informatievoorziening, communicatie en de soms onvoldoende en niet tijdige betrokkenheid
in voorbereidings- en besluitvormingsprocessen ontstonden communicatiestoornissen, veel
tijd- en energieverlies en onwenselijke belasting van vrijwilligers. Regelmatig hebben we
dergelijke situaties afgestemd met ambtelijk verantwoordelijken en er is zeker bereidheid tot
‘samen leren’, maar de ook door de gemeente gewenste cultuuromslag kan nog wel een
(management-)zetje gebruiken. Daarbij was het in korte tijd vertrekken van de
verantwoordelijk wethouder, de programmamanager buurten en de wisseling van
wijkwethouders niet bepaald stimulerend. Overigens is onze buurtcoördinator Coen van
Beers onze steun en toeverlaat en vervult hij hierin een gewaardeerde verbindende rol.
Vanuit ons perspectief (de leefwereld van de vrijwilliger) lijkt het ons nuttig als de ambtelijke
organisatie structureel feedback organiseert op het eigen gedrag (de systeemwereld van de
organisatie) b.v. door over verwachtingen, ervaringen en feitelijk gedrag vaker samenspraak
tussen vertegenwoordigers van buurtorganisaties en ambtelijk management te beleggen.
2. Ontwikkelingen in de wijkorganisatie SHM
De wijkorganisatie SHM streeft ernaar dat de Hilversumse Meent een sterke wijk is waar de
bewoners in onderlinge verbondenheid op een prettige en veilige manier wonen en leven.
Daarbij vervullen wij de kernfuncties wijkontwikkeling, wijkbeheer en sociale samenhang die
tot uitdrukking komen op de aandachtsgebieden:
a. Woon- en leefomgeving
b. Ontmoeting/Activiteiten en Evenementen
c. Welzijn en zorg
d. Communicatie en informatie.
e. Wijkcentrum de Kruisdam
In dit jaarverslag gaan we in de verschillende hoofdstukken op al deze onderdelen nader in.
We hebben al eerder vastgesteld dat veel van onze activiteiten en inspanningen hun waarde
door de loop der jaren hebben bewezen en door de Meentbewoners worden gewaardeerd.
Het beleid van het afgelopen jaar bevatte dan ook geen drastische koerswijzigingen. Wel
hebben we aanzetten gegeven tot versterking, verbreding en/of intensivering van onze
activiteiten. Zo waren het Centrumgebied en het openbaarvervoer in de wijk op het terrein
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van de Leefomgeving belangrijke aandachtsgebieden en is het thema Zorg en Welzijn
versterkt gecontinueerd gelet op het gewijzigde overheidsbeleid en de demografische
ontwikkeling van de wijk. Ook op het gebied van de Ontmoeting hebben o.a. de activiteiten
van Meent Cultuur een gewaardeerde vaste plek in ons aanbod verkregen en onze
Communicatie hebben we d.m.v. een breed onderzoek onder de loep genomen. Alle
duurzaamheidsmaatregelen aan het wijkcentrum de Kruisdam en in het bijzonder het
intensieve overlegtraject van de aanschaf van de zonnepanelen mogen in dit verband niet
onvermeld blijven.
De zorg die wij in ons vorige jaarverslag uitspraken over het draagvlak voor onze
wijkorganisatie blijft onverminderd aanwezig. Het vrijwilligersbestand ‘verzilvert’ en de vele
taken rusten op een beperkt aantal vrijwillige schouders. Daarbij valt op dat het wel lukt om
vrijwilligers voor afzonderlijke activiteiten of evenementen te werven maar dat het veel
lastiger is kandidaten te vinden voor functies met een structureler tijdsbeslag, zoals
bestuurs-, commissie- en beheerfuncties. Daarmee blijven wij als volledig door vrijwilligers
bemensde wijkorganisatie kwetsbaar en vormt de continuïteit een ‘bedreiging’ voor de
toekomst. In 2018 zullen we ons met elkaar nadrukkelijk hierop moeten bezinnen.
3. Relevante ontwikkelingen in de wijk
Naast al die zaken waarmee de SHM zich bezighoudt en die in dit jaarverslag worden
beschreven, zijn er veel meer voor de wijk relevante ontwikkelingen geweest. Hieronder
geven we daarvan een overzicht zonder de pretentie daarin volledig te zijn.
Bewonersinitiatieven:
- Na een intensief traject is het door bewoners van de Vlindermeent en gemeente
gezamenlijk opgestelde plan voor het openbaar groen in de straat door de bewoners
positief ontvangen en in uitvoering genomen. Er was veel waardering voor de gevolgde
werkwijze en enthousiasme voor de mogelijkheid tot ‘groenadoptie’;
- De Centraal Wonen-groep aan de Wandelmeent heeft plannen gemaakt om het gebied
veiliger en groener te maken. In goed overleg met de gemeente is er inmiddels een
definitief ontwerp en is de verwachting dat rond april 2018 met de uitvoering wordt
begonnen.
- Ook dit jaar trok de ‘bermbende’ bestaande uit een aantal volhardende wijkbewoners
maandelijks door de wijk om de rommel van anderen op te ruimen. Hulde voor deze
“bende”.
Sport: Op 24 mei vond voor de 9e keer het voor de Meent grootse sportspektakel de
grasbaandraverijen plaats op het land van melkveebedrijf Jansen aan de Melkmeent 9.
Tussen de 4.000 en 4.500 bezoekers bezochten dit evenement, mede dankzij de
demonstratie western riding van 3-voudig olympisch kampioen Anky van Grunsven. Op 24
mei 2018 staat alweer de 10e editie van dit spektakel gepland.
Duurzaamheid: er zijn afgelopen jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van
duurzaamheid. Op 22 juni werd de ‘Meentkrachtcentrale’ officieel door wijkwethouder
Nicolien van Vroonhoven in werking gesteld. In samenwerking tussen energiecoöperatie
Hilverzon en burgerinitiatief Meentkracht zijn 310 zonnepanelen op de daken van de
sporthal en gymzaal geplaatst om duurzaam stroom voor de wijkbewoners op te wekken.
Ook de SHM heeft 35 panelen aangeschaft. Voorts zijn door de VVE ‘Centrum Hilversumse
Meent’ 90 panelen geplaatst op het appartementencomplex aan de Vuurvlindermeent om
stroom op te wekken voor de gemeenschappelijke voorzieningen van dit complex. In de
woningen aan de Wandelmeent (Centraal Wonen) zijn ingrijpende energiebesparende
werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de bestaande cv-installaties vervangen en
warmtepompen geïnstalleerd die in verbinding staan met een bodemwarmtewisselaar,
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waarvoor bronnen in de straat geboord zijn tot een diepte van wel 135 meter. De nieuwe
verwarmingsinstallatie is ook aangesloten op zonneboilers op het dak.
Culturele broedplaats: Begin juli is het huurcontract getekend en kon na een lange tijd van
voorbereiden en onderhandelen de Stichting Meentwerf beginnen met de verbouwing en
omvorming van de voormalige brandweerkazerne tot culturele broedplaats. Er komen zes
ateliers voor professionele kunstenaars en een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten
op het gebied van kunst, cultuur en natuurbeleving. Vanaf april 2018 hoopt de Meentwerf
volop te kunnen draaien.
Kinderburgemeester: op woensdag 5 juli is Willemijn de Groot van de Goose Daltonschool in
de Meent als eerste kinderburgemeester van Hilversum geïnstalleerd. Zij vormt samen met
kinderen van Hilversumse basisscholen de kindergemeenteraad van Hilversum.
Kunst in/van de wijk: de jaarlijkse tentoonstelling Meentwerk begint een traditie te worden.
Op 28 en 29 oktober exposeerden 16 kunstzinnige talenten uit de Meent hun originele
werken in de Kruisdam. Dit jaar was het thema ‘de schoonheid van afval’. Honderden
Meentbewoners bezochten de tentoonstelling. In de periode daarvoor was veel kunst uit de
Meent in het Raadhuis van Hilversum te bewonderen. In de periode augustus/september
was onze fotoclub de Beeldjagers uitgenodigd recent werk van zijn leden te tonen en van 26
september tot 20 oktober exposeerden diverse kunstenaars uit de Meent in dit unieke
monument van Dudok.
N236: de inspanningen van een initiatiefgroep uit de Meent voor het verkeersveiliger maken
van de N236 hebben er mede toe geleid dat in het eerste deel van de N236 voor een ieder
zichtbare verbeteringen zijn aangebracht. De pleidooien voor de aanpassing van het tweede
deel met een rotonde ter hoogte van de ingang van de Gamma/Hocras zijn nog onderwerp
van overleg tussen de provincie en de gemeente o.a. over de financiering.
Bevolkingsontwikkeling wijk
Volgens CBS-cijfers van 1 januari 2017 heeft de Meent 4114 inwoners. Hiervan zijn er 1342
ouder dan 65 jaar (32,6 %). Verdeeld naar 946 (65-75 jr), 218 (75-80 jr) en 178 (> 80 jr). De
grafiek vertoont een significante afwijking van het Hilversums gemiddelde (19%)
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Bijzondere evenementen:
- In de kerkdienst van maart is het 40-jarig jubileum van ‘Kerk in de Meent’ gevierd
- Ook het Centraal Wonen project bestond 40 jaar; in juli is dit feestelijk gevierd.
- In september is de ‘Vredespaal 2017’ toegekend aan de Daltonschool. Deze prijs die voor
de vierde keer in Hilversum werd toegekend, werd in ontvangst genomen door de
directeur van de school samen met de kersverse kinderburgemeester uit de Meent.
- Op 15 maart waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor het kiesdistrict de
Meent leidde dit tot de volgende uitslag:
VVD
22,5%
50+
5,1%
D66
14,6%
PvdDieren
3,2%
PVV
11,5%
Forum v D
2,4%
SP
10,4%
CU
1,7%
CDA
9,9%
Denk
0,9%
Groen Links
9,2%
SGP
0,4%
PvdA
7,3%
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Aandachtsgebieden
4. Woon- en leefomgeving
De commissie wijkbeheer is 7 maal bijeen geweest. In 2017 hebben zich geen mutaties
voorgedaan in de samenstelling van de commissie.
Onderwerpen
Ook dit jaar speelden op het gebied van het wijkbeheer vele zaken. Tevens wordt ingegaan
op de prioriteiten , opgenomen in de vastgestelde wijkagenda. Voortgang en resultaat zijn
veelal afhankelijk van overleg en besluitvorming van verschillende betrokken partijen.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest (in alfabetische volgorde).
Banners
Op verschillende plekken in Hilversum gaat de gemeente masten plaatsen waartussen voor
korte tijd banners opgehangen kunnen worden. De commissie acht plekken langs de
toegangsweg en bij het winkelcentrum het meest geschikt. De commissie welstand moet dat
eerst goedkeuren. De gemeente wil alleen banners toestaan die overal in de gemeente
opgehangen worden. De commissie wil de mogelijkheid hebben alleen in de Meent banners
op te mogen hangen met mededelingen die puur voor onze wijk bestemd zijn. Vooralsnog is
dit nog niet zo geregeld.
Centrumgebied en seniorenwoningen (prioriteiten 1 en 3 op de wijkagenda)
De verbetering van het centrumgebied is op de vastgestelde wijkagenda aangemerkt als een
belangrijke prioriteit. Rond het centrumgebied spelen diverse vraagstukken m.b.t. verkeer,
parkeren, inrichting en veiligheid. Naast het Groene Hart-project (zie hierna) gaat het ook om
herinrichting en mogelijke uitbreiding van het parkeerterrein bij het winkelcentrum en
praktische fietsroutes naar het winkelcentrum. Een andere prioriteit van de wijkagenda
betreft de mogelijke uitbreiding van voor senioren geschikte woningen/ appartementen o.a.
door het onderzoeken van de haalbaarheid van het oude plan Meentzicht2. Aangezien deze
prioriteiten van de wijkagenda nauwe relatie met elkaar hebben m.n. waar het gaat om
woonverdichting in het centrum in relatie tot de parkeervoorzieningen, worden ze in
samenhang opgepakt. Er is hiervoor een gemeentelijke projectleider aangesteld die met alle
betrokken partijen alsmede met het bestuur van SHM de 2e helft van 2017 overleg heeft
gehad. In 2018 hopen we meer zicht te krijgen op mogelijkheden om verder uitwerking te
geven aan deze voor de wijk belangrijke prioriteiten van de wijkagenda.
Daarnaast zijn vele lopende zaken rond het centrumgebied in de commissie aan de orde
geweest. Dit betrof o.a. zaken die in het overleg met de Vliegende Brigade (Vlibri, zie hierna)
aangekaart werden alsook nieuwe zaken zoals de actie voor een zebrapad op de
Noordermeent (zie aldaar) en lopende zaken als verlengen buizenafrastering bij de
Meentzichtflat en een opknapbeurt van het grasveld. Wensen en suggesties over een betere
bereikbaarheid per fiets van het (winkel)centrum zijn aangehouden mede i.v.m. de mogelijke
ontwikkeling van het Centrumgebied.
Communicatieafspraken met de gemeente
Er zijn communicatieafspraken gemaakt met de gemeente over beheer en onderhoud van de
openbare ruimte; er is een vaste contactpersoon en alle meldingen vanuit de gemeente
richting SHM lopen via de voorzitter van de commissie. We houden elkaar goed op de hoogte
en bij vragen van bewoners over groen en grijs, kan naar onze vaste contactpersoon worden
verwezen.
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Connexxion
N.a.v. ontstemming over de verslechterde dienstregeling voor 2017 en het gebrek aan
overleg met de SHM hierover vond er een gesprekplaats met de verantwoordelijke
wethouder verkeer. Met het oog op de nieuwe concessieverlening in 2019 is besloten een
huis-aan-huis-enquete onder de Meentbewoners te houden over de vervoersbehoeften. De
vragenlijst werd in samenspraak met de commissie (en een door ons ingeschakelde ter zake
deskundige Meentbewoner) samengesteld. We moesten regelmatig aandringen op tempo bij
de gemeente want het overeengekomen tijdspad werd telkens overschreden. Uiteindelijk is
de enquête tegen het eind van 2017 afgenomen en met een goede respons. De verwerking
moet nog plaatsvinden.
Drainage
Het resultaat van de in 2016 uitgevoerde werkzaamheden om de drainage in de groengordel
te verbeteren is met de gemeente bekeken. Conclusie: nog niet overal optimaal. In het
komend voorjaar krijgt dit een vervolg.
Extra groenbudget
Per wijk is € 25.000 beschikbaar gesteld voor extra groen. Besloten is dit toe te voegen aan
het budget voor het Groene Hart. In de wijkvergadering is hiermee ingestemd.
Gasloze Meent (prioriteit 4 wijkagenda)
Op voorstel van Meentkracht is een pilot naar de omschakeling op een aardgasloze
energievoorziening in de wijk onderdeel geworden van de wijkagenda die tijdens de
wijkvergadering is vastgesteld. Dit onderzoek past in het beleid van de gemeente om in 2040
in heel Hilversum gasloos te zijn. De 3 voorlichtingsavonden in het najaar over dit onderwerp
werden door de wijkbewoners druk bezocht. De inmiddels ingestelde werkgroep, waarin ook
de voorzitter van de commissie zitting heeft, is een aantal malen bij elkaar geweest. M.n. de
informatievoorziening naar de wijkbewoners verdient verbetering.
Groene hart
Het bewonersinitiatief van wijkbewoonster Margrethe Bongers tot herinrichting van delen
van het centrumgebied heeft het afgelopen jaar verder vorm gekregen. De Stichting
faciliteert, ondersteunt en denkt mee. Inmiddels heeft een haalbaarheidsstudie
plaatsgevonden en hebben burgemeester en wethouders hierop positief beslist. Daarmee
zijn financiële middelen en ambtelijke capaciteit beschikbaar om tot verdere uitwerking van
de plannen te komen.
Leilindenverzorging
Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de SHM heeft de gemeente 3 Leilinden
geschonken onder de voorwaarde dat de SHM zelf voor het onderhoud zorgt. Hierin is
voorzien.
Mobiliteit ouderen
Onze buurtsportcoach vroeg aandacht voor het plaatsen van bankjes waarop ouderen
kunnen uitrusten op de routes van en naar het winkelcentrum. Dit in het kader van zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en ouderen stimuleren zo veel mogelijk te
bewegen. De commissie heeft geïnventariseerd waar bankjes en betonnen poefs, die
kunnen dienen als zitplaats, bijgeplaatst zouden moeten worden. Het plan is te starten in het
voorjaar 2018 met 4 bankjes in de zuid-lob. Ook wordt er een route samengesteld en
gepubliceerd. De gemeente ondersteunt dit initiatief .
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Onderhoud groen
Er is regelmatig goed verlopend contact met de gemeente en bewoners over de kwaliteit van
het groenonderhoud en over snoeiwerkzaamheden.
Oversteekplaatsen
Noordermeent: Naar aanleiding van een actie gestart door Meentbewoners voor een
zebrapad bij de Meentzichtflat kon via overleg met de Vliegende Brigade van de gemeente
snel tot realisatie worden overgegaan.
Bij het zebrapad Zuidermeent zijn borden geplaatst met het opschrift “school” en ook op het
wegdek is dit woord aangebracht.
Rattenoverlast Libellemeent
Diverse bewoners van de Libellemeent klaagden over rattenoverlast. Naar aanleiding
daarvan heeft de commissie initiatief genomen naar de gemeente en de communicatie met
de bewoners opgepakt. De gemeente heeft een bestrijdingsbedrijf ingezet dat onderzoek
heeft gedaan en de resultaten daarvan zijn met de bewoners gecommuniceerd.
Vliegende Brigade (Vlibri)
De Vliegende Brigade van de gemeente bestaat uit een aantal deskundigen die komt kijken
bij kleinere problemen welke mogelijk snel opgelost kunnen worden. De commissie heeft
overlegd met de gemeente welke zaken de Vlibri direct aan kan pakken en bij welke zaken
het verstandiger is om een aantal in een groter pakket tegelijk onder handen te nemen.
Verder is besproken hoe e.a. te communiceren (naar elkaar en naar de bewoners). Naast de
eerder genoemde punten zijn o.a. aan de orde geweest en uitgevoerd het afstrooien van de
toplaag van het fietspad naar de sportvelden, het betegelen van het “olifantenpad” bij de
Grasmeent en de aanleg van een fietssluis bij het pad aan de noordzijde van de groengordel.
De commissie heeft zich op het standpunt gesteld dat het wandelpad in de groengordel geen
verkapt fietspad mag worden.
Wijkblad en communicatie met bewoners
In principe verzorgt de commissie in elk wijkblad informatie over actuele onderwerpen. Bij
vragen van bewoners aan de commissie worden zij ondersteund en/of doorverwezen.
Wijkschouw
Op uitnodiging van de commissie vond in mei met de gemeente de wijkschouw van ‘groen en
grijs’ plaats. Bij de wijkschouw werden de zaken nagelopen die door de commissie
geïnventariseerd waren. Tevens is ook de evaluatie van het maaibeleid en het
drainageproject aan de orde geweest.
In de loop van het jaar is gecheckt of en hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd. In het
algemeen verliep de procedure volgens afspraak. Intern is de discussie gevoerd over het
optimale moment van de schouw. Na afweging blijft het vooralsnog ongewijzigd.
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5. Activiteiten en Evenementen
Het versterken van de gemeenschappelijkheid en het functioneren als een betrokken wijk is
een belangrijk doel van de 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 10 maal bijeen geweest en in april versterkt met
Hanneke de Koning.
De commissie richt 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 werkgroep met een ‘trekker’ als aanspreekpunt verbonden, die
verantwoordelijk is voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering. Met deze ‘trekkers’
stemt de commissie regelmatig af.
Naast de bestaande activiteiten heeft de commissie zich ook beziggehouden met:
- het opstellen van een evenementen agenda 2017 en 2018;
- samenstelling projectgroep Pleinburenfestival voor 2017;
- gesprekken met de projectgroep “Paaseieren zoeken”, “Meent, maak je mooi” en
Pleinburenfestival;
- Meent Cultureel is door het bestuur toegevoegd aan het werkterrein van de
commissie;
- een nieuwe activiteit Koningsborrel op 27 april;
- aankondiging van onze activiteiten via billboards en lichtkrant; project billboards is
afgehandeld en in uitvoering;
- communicatie via wijkblad, website en nieuwe media. Project is in behandeling.
- stappenplan opgezet voor het starten nieuwe activiteiten
I Eenmalige activiteiten en evenementen
Nieuwjaarsreceptie op 8 januari: traditioneel goed bezochte sfeervolle bijeenkomst ( ±200
personen).
Lezingen: op 7 maart is door Barbara den Hartogh een lezing georganiseerd met
ondersteuning van de commissie A&E over levenstestamenten. De belangstelling was heel
groot (> 80 bezoekers) en een aantal bezoekers moest worden doorverwezen naar een
nieuwe bijeenkomst op een nader te publiceren tijdstip.
Paaseieren zoeken met een lichte brunch: op 17 april werden door zeker 100 kinderen met
hun ouders en grootouders (±250) de eieren op het voetbalveld gezocht, waarop na afloop in
het wijkcentrum de gevonden stenen eieren konden worden omgeruild voor chocolade
eieren. Hierbij kon van een lichte lunch gebruik worden gemaakt. Vele ouders met kinderen
hebben hier gebruik van gemaakt.
Meent maak je mooi vond dit jaar 2 maal plaats. Op 2 april met 85 bezoeksters, 17
vrijwilligers en 13 standhouders en 300 stuks ingebrachte kleding was dit een succes. Het
vervolg hiervan was op 5 november en het was wederom sfeervol. Er waren 9 standhouders
en 45 personen hadden totaal 700 stuks dames- en kinderkleding ingebracht. Het aantal
bezoeksters lag nu boven de 100 personen Een jongerengroep van Versa had heerlijke hapjes
gemaakt. Het goede doel Kinderen in nood kreeg de overgebleven kinderkleding.
Koningsborrel op 27 april was een groot succes met zeker 80 bezoekers en voor herhaling
vatbaar.
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Fietsenrally met barbecue vond plaats op zondag 16 juli met een tweetal routes; één van 30
en één van 40 kilometer. Aan dit evenement hebben 80 personen deelgenomen: aan de
fietsenralley 56 fietsers waaronder 4 kinderen en aan de barbecue 55 personen waarvan 24
die niet hadden meegefietst. Weer prima werk verricht door de rally uitzetters en de leden
van de commissie verzorgden een lekkere barbecue met heerlijke salades.
Tourcafé tijdens de Ronde van Frankrijk: de eerste keer waren er ± 55 bezoekers en bij
volgende etappes werden dit er ongeveer 30. Een geslaagde activiteit maar door het verloop
van de etappes ontbrak helaas de wedstrijdspanning;
Roeien bij Ottenhome: op 14 augustus voor de vrijwilligers 1,5 uur roeien door het
Hilversums kanaal. De roeiboten werden door Ottenhome gratis beschikbaar gesteld.
Hieraan deden 16 vrijwilligers mee. En gelukkig prima weer.
Rondje Meent is op 10 september weer gehouden met tussen de 170 en 180 deelnemers en
±150 bezoekers. De helft van de deelnemers liep de kleine ronde en de andere helft de grote
ronde. Wederom was dit evenement een succes en het zal in 2018 weer worden
georganiseerd.
Pleinburenfestival: op 23 september hadden wij voor de 7e keer op rij weer goed weer. Het
evenement was door een nieuwe projectgroep prima georganiseerd. Ook de Daltonschool
leverde een bijdrage. Hierop kwamen zeker 150 kinderen af met hun ouders, opa’s en oma’s,
totaal ca 400 personen. De bungeejump trampoline, zweefmolen, springkussen, rodeo rijden
en de activiteiten georganiseerd door Versa hadden veel belangstelling. De optredens van
lokale artiesten en van een dansgroep vormden daarop een prima aanvulling.
Vrijwilligersavond: op 27 oktober vond wederom een zeer geslaagde feestavond voor alle
vrijwilligers van de SHM plaats. Deze drukbezochte avond stond dit keer in het teken van
Griekenland.
Sint Nicolaas intocht is op 25 november weer groots gevierd. Door vele vrijwilligers werd in
het wijkcentrum een leuke middag met spelletjes voor de kinderen verzorgd. Het was
bijzonder druk met meer dan 160 deelnemertjes met hun ouders, opa’s en oma’s (± 350
personen). Aan de waterkant werd weer heel veel werk verricht om de Sint door de
waarnemend voorzitter van SHM en de burgemeester met de kinderburgemeester te
ontvangen. Een geschat aantal van zeker ± 600 personen (kinderen inclusief hun ouders) had
zich langs de waterkant verzameld. Een pieten band begeleidde de optocht en de ontvangst.
II Periodieke activiteiten
Algemene ontmoetingsactiviteiten: in de Kruisdam vonden ook activiteiten plaats met een
vrije inloop:
- maandagavond en donderdagmorgen biljarten;
- donderdagmorgen koffie-instuif met een vaste groep van 20 personen, aangevuld
met incidentele bezoekers;
- de bijna-weekend-borrel: elke eerste vrijdag van de maand, waarbij een specifieke
Meent speciaal werd uitgenodigd. De bijeenkomsten werden druk bezocht;
- spellensoos: iedere dinsdagmiddag een door 3 vrijwilligers georganiseerde
spellensoos, waaraan ca 7 personen deelnemen. In 2017 zijn de Soos en de
bridgeclub Tempobridge gaan samenwerken en bieden een gevarieerd pakket aan
van bridge en kaartspellen tot diverse bordspellen.
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Meent Cultureel
Het organisatiecomité van Meent Cultureel bestaat uit Fred van Sprang, Paul Michielsens en
Barbara den Hartogh. Helaas moest afscheid worden genomen van Barbara. Zij heeft op een
geweldige wijze Meent Cultureel mee helpen opzetten, maar haar drukke werkzaamheden
spelen haar parten.
Voor Meent Cultureel was 2017 het eerste volledige kalenderjaar en dat was heel goed
gevuld met maar liefst 19 culturele activiteiten.
De aftrap werd gegeven door het “huiskoor” Common Commotion met een aantrekkelijk
nieuwjaarsconcert.
De film Publieke Werken werd vertoond, er werd gewandeld in het Gijzenveen, een
vaartocht georganiseerd op ons mooie Naardermeer en er was een lezing over Dudok.
Voorts werd er aandacht besteed aan Nederlands cabaret. De Radio Town Jazzband keerde
terug, evenals het shantykoor Het Ruime Sop en de harpiste Beate Loonstra. Ook minder
bekende genres kregen een podium. Er was een barbershop ensemble en er was Franse jazz.
Maar het klassieke werk werd evenmin vergeten.
Een topper was het optreden van Dana Zemtsov, altvioliste, met bepaald niet een
gemakkelijk repertoire.
Het jaar werd op gepaste wijze wederom afgesloten door een zestal zangers van de Gooise
Operette Vereniging.
Een “leermomentje” voor Meent Cultureel was dat voorstellingen gericht op kinderen in
onze wijk niet zo enthousiast worden ontvangen.
Het bezoekersaantal bedroeg ruim 750, een stimulans om op deze weg door te gaan.
III Servicepunten
Repaircafé vond iedere tweede maandagavond van de maand buiten de zomervakantie
plaats en voorziet in een behoefte om kapotte spullen en kleding te repareren. Het aantal
bezoekers lag tussen de 5 en 10 per avond en die worden geholpen door 5 reparateurs. In
het kader van de ANWB verlichtingsactie voor fietsen werd een extra avond op 31 oktober
gehouden om fietsen van licht te voorzien. Hiervoor had de ANWB een gratis toolkit met
gereedschap en verlichtingsmateriaal beschikbaar gesteld.
Internetcafé: wekelijks op dinsdag- en donderdagmorgen is er een Internetcafé waarbij 4
gespecialiseerde vrijwilligers ondersteuning bieden bij problemen met computergebruik.
Gemiddeld maken 2 à 3 bezoekers per keer er gebruik van.
Dit jaar waren er de nodige vragen over Windows-updates en ook meer vragen over IPads,
tablets en mobieltjes. Met de software van Office365 zijn regelmatig problemen
ondervonden, in het bijzonder Outlook. Foto- en filmtoepassingen zijn nog steeds een veel
gevraagd onderwerp met trouwe klanten die ondersteuning vragen.
Ook wordt de nodige ondersteuning verleend aan het Infopunt. De vele spam die op de
laptop van het Info-punt werd aangetroffen, kon worden verholpen.
Sinds de keuze is gemaakt dat de dienstverlening gratis is, wordt er meer aanloop voor
zwaardere problemen met computerapparatuur/software gesignaleerd.
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Boekenhuisje: vele wijkbewoners gebruik van deze faciliteit. De formule ‘Leen een boek, lees
het en zet het terug’ werkt goed. Oproepen door beheerster Carla de Valk voor moderne
boeken hebben resultaat gehad. Regelmatig zijn boeken door lezers bijgeplaatst.
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, volleybal) en beweging (volksdansen,
jazzballet, fit met pit). Het aantal clubs is in 2017 uitgebreid met ‘Taalles’. In de bijlagen is
een schema opgenomen waarin een overzicht wordt gegeven van de clubs, ledenaantallen
en activiteiten.
V Kinder- en Jeugdwerk (prioriteit 2 wijkagenda)
Het kinder- en jeugdwerk in de wijk wordt in samenspraak met de SHM uitgevoerd door
welzijnsorganisatie Versa. Jeugdwerkster Christine Schenkel heeft het jeugdwerk in de wijk
weer nieuw leven ingeblazen en is sinds medio 2017 na het vertrek van de kinderwerkster
ook verantwoordelijk voor het kinderwerk. Dit jaar hebben we opnieuw veel inspanningen
moeten leveren om een gewaardeerde activiteit als het kind- en jeugdwerk voor de Meent te
behouden. Gedurende het jaar begonnen ons geluiden te bereiken die aangaven dat door
budgettaire problemen bij Versa Welzijn als gevolg van bezuinigingen van de gemeente
keuzes gemaakt moesten worden waardoor het kind- en jeugdwerk uit onze wijk zou
verdwijnen. Een zich herhalende situatie want eind 2016 werden we met net zo’n beweging
geconfronteerd. Na veel en intensief overleg is het kind- en jeugdwerk weliswaar behouden
voor het jaar 2018, maar de continuïteit voor de langere termijn blijft echter een zorg. Omdat
het kinder- en jeugdwerk na een zeer moeizame periode duidelijk vorm en inhoud heeft
gekregen besteden we hieraan in dit jaarverslag extra aandacht. We vroegen Christine naar
haar visie, de ontplooide activiteiten en haar ervaringen van het afgelopen jaar. Hieronder
treft u haar reactie aan.
Waarom is kinder- en jeugdwerk belangrijk
Christine: Het jeugdwerk in de wijk is belangrijk omdat het een bijdrage levert aan de sociale
en individuele ontwikkeling van kinderen. Het leert kinderen hun kwaliteiten ontdekken,
respectvol omgaan met elkaar en hun omgeving, en verantwoordelijkheden dragen. Het
kinderwerk levert tevens een bijdrage aan het prettig samenleven in de buurt, uitgaande van
de belangen van het kind.
Kinderwerkers richten zich op alle kinderen uit de wijk, met extra aandacht voor kwetsbare
jeugd. Wij bieden kinderen een veilige plek en creëren een vertrouwensbasis van waaruit we
de kinderen kunnen aanspreken op hun gedrag en waar nodig kunnen corrigeren. Het is
belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Dit
stimuleren wij door het geven van complimenten en positieve aandacht.
Signalering en preventie
Het kinderwerk heeft een belangrijke signalerende en preventieve functie. De kinderwerker
heeft de unieke positie om vaak als eerste signalen op te pikken, want niet alleen kinderen,
maar ook hun ouders en omgeving zijn in beeld.
We hebben een directe lijn met partners in de zorg en hulpverlening, bijvoorbeeld
schoolmaatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin, en met scholen. Hierdoor
kunnen we sneller ingrijpen bij eventuele probleemsituaties. Als er zorgen zijn omtrent een
kind kan er vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie worden gekeken.
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Ondersteuning ouders
Onze kracht is direct en persoonlijk contact met ouders, hen betrekken bij het zoeken naar
oplossingen, een open houding en een groot professioneel netwerk. Door dichtbij en
laagdrempelig te werken, zijn wij toegankelijker voor ouders en krijgen we sneller een
vertrouwensband met ouder en kind.
Wat is je werkwijze
Christine: Wij werken vraaggericht en spelen in op signalen en behoeften vanuit de wijk.
Doordat de Meent relatief een hoog percentage 65+'ers heeft, is het belangrijk deze
doelgroep te proberen te verbinden met de jeugd. Daarnaast is het belangrijk dat er
activiteiten worden georganiseerd omdat er vraag naar is. Belangrijk is daarbij ook de jeugd
te betrekken bij het opzetten en uitvoeren van de activiteiten. Het jeugdwerk organiseert
creatieve, sportieve, educatieve en wijk verbindende activiteiten, gericht op ontwikkeling,
talenten, sociale vaardigheden, participatie en plezier. Door onze interventie en begeleiding
leren kinderen om positief om te gaan met andere buurtkinderen. Door gericht te spelen
leren zij dat er geschreven en ongeschreven regels zijn en hoe ze daarmee om moeten gaan.
Spel biedt ook de mogelijkheid om te leren samenwerken.
Het jeugdwerk werkt behalve vanuit accommodaties, zoals wijkcentra, ook op straat.
Voordelen: meer zichtbaar zijn in de wijk en aanspreekpunt zijn voor de kinderen en ouders,
weten wie de kinderen zijn in de wijk, hen ontmoeten in hun eigen leefomgeving,
speelplekken in kaart brengen, kinderen bereiken die je in het wijkcentrum niet bereikt.
Het jeugdwerk legt verbinding tussen de leefgebieden van kinderen: straat-school-thuis door
contacten te leggen op straat, het opbouwen van relaties, in kaart brengen van signalen en
het inventariseren van problemen (bv overlast) en oplossingen vinden.
Basis en motto van waaruit ik werk in de Meent is de focus op datgene wat zij wel goed
kunnen, zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn. Zelfvertrouwen en een veilige sfeer is de
basis/het fundament waaruit een kind zich kan ontwikkelen.
Wat houdt het Kinderwerk in de Meent in
Christine: Momenteel bereiken we ongeveer 40 kinderen en er komen elke week rond de 25
kinderen met veel verschillende nationaliteiten naar het wijkcentrum. We willen van het
knutselclub karakter af en veranderen de standaard-activiteiten in activiteiten met nadruk op
meer variatie in het stimuleren van de creatieve, sociale en sportieve ontwikkeling. De
maandagmiddag heet nu ook ‘KinderMiddagMeent’. Naast dat we regelmatig buiten spelen,
wordt er dit jaar ook gebruikt gemaakt van de gymzaal voor sport en spel. Ook hebben we nu
standaard elke maandagmiddag aandacht voor voorlezen.
We hebben dit jaar o.a. uitgebreid sinterklaas en kerstfeest gevierd en we zijn met z’n allen
een herfstwandeling gaan maken. We hebben ook geprobeerd een activiteit op te zetten met
de dames van het knutselen. Dit jaar is het niet gelukt, maar voor volgend jaar staat het met
prioriteit op de planning. Dit laatste op initiatief van de kinderen zelf.
We mochten dit jaar ook een aantal kinderen, die het op dat moment goed konden
gebruiken, uitnodigen voor een gezellige filmopname bij een bekend kindertv-programma.
Het kinderwerk sloeg de handen ineen met de beide instellingen voor buitenschoolse
opvang, de buurtsportcoach en de Daltonschool om vanaf nu elk jaar een buitenspeeldag te
organiseren. Deze groepen werkten ook samen aan een jeugd- en kinderplein bij het
Pleinburenpleinfestival . Daarnaast heeft het kinderwerk samengewerkt met enkele
buurtbewoners om tijdens de "Meent maak je mooi" -zondagen ook iets voor de kinderen te
organiseren en is een bijdrage geleverd aan de vredesweek. Met de Daltonschool is een
begin gemaakt met het samenwerken t.a.v. kinderen met een (taal)achterstand. Dit willen
we in 2018 verder uitbreiden.
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Volgend jaar willen we Versa-breed gaan samenwerken met leerzame thema’s. Zo is er
bijvoorbeeld meer aandacht voor bewegen en gezond eten.
En het Jeugdwerk in de Meent?
Christine: We maken onderscheid in tieners (8 – 14 jaar) en jongeren (15 – 21 jaar). Voor de
tieners is in september 2016 n.a.v. een inventarisatie in de wijk gestart met een
jongensmiddag, een meidenmiddag met creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Dit is
nog steeds een succes. Daar is in 2017 kickboksen bij gekomen.
We bereiken accommodatiegericht ongeveer 60 tieners in de wijk en op straat bereiken we
ook een doelgroep die niet binnen komt.
Naast de genoemde activiteiten richten we ons ook op: goede normen en waarden
stimuleren, verschillende samenwerkingsprojecten met ouderen en jongeren, voorlichting
over sexting, omgaan met meiden en over grenzen stellen voor meiden, deelname aan
diverse projecten als pleinburenfestival, Meent maak je mooi, Vrede i.s.m. de kerk,
natuurproject en buitenspeeldag.
Samenwerking met de Daltonschool gaat steeds beter. Individuele casussen kunnen
besproken worden en er werd meerdere keren gevraagd iets te doen met een actueel
onderwerp. Samenwerking met de Sterrenwachter is echter helaas nihil.
We bereiken ongeveer 30 jongeren (15-21 jaar) in de wijk. In overleg met de gemeente is een
jongeren-inloop 15-21 jaar georganiseerd waarvoor het initiatief bij de jongeren zelf lag.
Voorts is op basis van vragen bij de jongeren kickboksen en zaalvoetbal georganiseerd. De 2
uur kickboksen is na loop van tijd veranderd in 1 uur kickboksen en dan voor zowel tieners als
jongeren.
We besteden ook aandacht aan budgetcoaching, stemmen, voorlichting over
criminaliteitspreventie, opzetten plan overkapping, meehelpen als vrijwilliger bij
Pleinburenfestival, buitenspeeldag en aan het tienerproject "vredesweek".
Verder helpen we ze met dagbesteding en solliciteren, voeren gesprekken over de toekomst,
effecten van drugs en gevolgen van criminaliteit en bemiddelen we bij geluidsoverlast tussen
buurtbewoner en jongeren maar ook tussen politie en jongeren.
Het is ook vooral stimuleren, bemoedigen en een luisterend oor bieden.
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6. Welzijn en Zorg
Commissie Welzijn & Zorg
Gedurende het verslagjaar kwam de commissie ongeveer 23x bij elkaar voor regulier overleg
over de lopende zaken mede n.a.v. de in 2016 ingezette activiteiten. Daarnaast was er extra
overleg nodig op de dossiers ‘opzet laagdrempelige Dagbesteding voor ouderen’ en de door
de gemeente doorgevoerde’ bezuinigingen op het welzijnswerk in Hilversum’ waardoor ook
een aantal voorzieningen uit onze wijk (dreigen te) verdwijnen.
Beleid & activiteiten
Het beleid is erop gericht om in het bijzonder de ouderen en kwetsbaren in de wijk
behulpzaam te zijn bij het vinden en organiseren van de juiste ondersteuning en
aanspreekpunten binnen de veranderende zorg, niet zijnde medische zorg. Daarnaast is er
aandacht voor het behouden, initiëren en beter laten functioneren van bestaande (en
nieuwe) zorg- en welzijnsactiviteiten in de wijk.
Hieronder een korte toelichting.
Het Informatiepunt (Infopunt) Welzijn & Zorg
T.o.v. 2016 nam het aantal bezoeken toe van 42 naar 50. Zie voor een overzicht van
onderwerpen de bijlagen.
Onze vrijwilligers hebben geconstateerd dat bij het Sociaal Plein van de gemeente de
achterstanden oplopen en het z.g. keukentafelgesprek (huisbezoek om de situatie te
inventariseren) vaak verwordt tot een telefoongesprek. Daardoor dreigt men soms in een
bureaucratische omgeving terecht te komen van wachttijden, regels, heen en weer geschuif,
hetgeen het probleem niet oplost. Wij zijn tevreden te kunnen melden dan een aantal
schrijnende zaken toch zijn opgelost middels inzet en bemiddeling van de in onze wijk
werkzame buurtwerker van Versa Welzijn. Tevens heeft Versa Welzijn het een en ander
gedaan aan gesprekstrainingen van Infopunt medewerkers.
Meentbewoners voor Meentbewoners
T.o.v. 2016 nam het aantal aanvragen gemeten naar het adres van de aanvrager toe van 35
naar 70! Per “adres” ligt de frequentie van de dienst soms hoger dan 1, met name bij de
vragen in de categorie Welzijn. Soms wordt er bijv. wekelijks gewandeld met een
buurtbewoner, soms wordt er regelmatig een avond opgepast zodat de
mantelzorger/partner naar het theater kan etc.
De aanvragen zijn ongeveer gelijkelijk te verdelen over drie hoofdcategorieën t.w. 1) kleine
klussen in huis, 2) Diensten als boodschappen vervoer, administratie en 3) Welzijn, zoals
wandelen, bezoeken, mantelzorger ondersteunen, mee naar de arts etc. Zie voor een
overzicht de bijlagen.
De preventieve huisbezoeken (75+ gesprekken) samen met Versa Welzijn
Begin 2017 werd het initiatief en het overleg om deze –in oorsprong stedelijk
georganiseerde- activiteit meer en beter op de wijk af te stemmen afgerond. Dit om de
adviezen en verwijzingen wijkgerichter te maken en om de resultaten beter te kunnen
gebruiken voor beleid en initiatieven binnen de wijk zelf. In dat verband startte begin dit jaar
ook 8 vrijwilligers uit onze wijk (waaronder 6 van het Informatiepunt Welzijn & Zorg) in
koppels van twee met de preventieve huisbezoeken (75+). Hierbij zijn 142 huishoudens
uitgenodigd voor het huisbezoek; 95 (67%) hebben hier van gebruik gemaakt. De doelen van
het huisbezoek zijn: informeren (sociale kaart wijk, stad, regio), signaleren (bijv. val- of
brandpreventie), doorverwijzen (naar bijv. Meentbewoners voor Meentbewoners) en
activeren (indien daaraan behoefte is ouderen de weg wijzen naar activiteiten w.o. de
activiteiten in de wijk en de Kruisdam). Bij iedereen wordt een informatiemapje
achtergelaten. Hierin zitten folders van het Sociaal Plein, over brand- en valpreventie,
18

vrijwillige thuishulp en mantelzorg, en voorzieningen in de wijk.
Het voert hier te ver om alle resultaten weer te geven. Wat opvalt is dat ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig willen blijven (in de wijk) en als dit niet kan eerst in eigen kring steun
zoeken. De “informele zorg- en welzijnsvoorzieningen” in de wijk zijn goed bekend, evenals
de activiteiten in de Kruisdam. Problemen met het geheugen en eenzaamheid zijn
onderwerpen die met enige regelmaat terugkomen en om aandacht vragen.
Opvallend is dat het bezoek, de informatie en de aandacht zeer op prijs worden gesteld.
Mede daardoor zijn de betrokken vrijwilligers zeer gemotiveerd om door te gaan met deze
activiteit.
Voorlichting
De themabijeenkomst “langer zelfstandig wonen” was eind 2016 zo druk bezocht dat niet
iedereen kon worden toegelaten en in januari een tweede bijeenkomst is georganiseerd,
wederom in samenwerking met Sociaal Plein, Versa en Hilverzorg. Dit toont aan hoe zeer dit
thema leeft in de wijk.
Laagdrempelige dagbesteding
Gedurende 2016 en 2017 bleek dat er behoefte is in de wijk aan een voorziening waar
oudere wijkbewoners, die met de eerste fase van dementie te maken krijgen of die om wat
voor reden dan ook behoefte hebben aan meer structuur in hun dag, elkaar kunnen
ontmoeten en stimuleren. Dit mede ter ondersteuning van de mantelzorger. Daartoe is een
kerngroep begin 2017 op pad gegaan teneinde informatie te halen bij verschillende
vergelijkbare initiatieven die in de regio reeds operationeel en succesvol zijn. Op basis
daarvan en op basis van de demografische samenstelling van de Meent (32% bewoners
boven de 65) is besloten door te gaan met het project, samen met Versa Welzijn, Hilverzorg
en de Gemeente Hilversum. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een werkplan en een
subsidieaanvraag bij de Gemeente Hilversum, ingediend in de laatste week van december.
Het doel is om bij goedkeuring van de aanvraag vanaf mei 2018 operationeel te zijn. Niet
uitsluitend met de dagbesteding en ontmoeting maar ook door bijv. het organiseren van
bijeenkomsten voor mantelzorgers en het verstrekken van voorlichting. Het initiatief wordt
gezien als een ontwikkelingsproject, dat de komende jaren qua doelgroep, organisatie en
aanbod verder vorm moet krijgen. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is
duidelijk geworden dat de subsidieaanvraag door de gemeente is gehonoreerd.
Bezuinigingen op welzijn
In het verlengde van de (afgewende) bezuiniging op kind- en jeugdwerk (zie hfd. 5V)
kondigde de gemeente eind 2017 aan dat er meer bezuinigingen moesten worden
doorgevoerd. Dit betekent o.a. dat Versa Welzijn geen andere voorzieningen in de Meent
meer aan mag bieden dan het kind- en jeugdwerk en dat dus de buurtwerker verdwijnt (die
net tot bloei aan het komen was, waarin wij redelijk wat tijd en energie hebben
geïnvesteerd) maar ook dat Versa Welzijn geen voorzieningen voor Meentbewoners meer
aan mag bieden op het gebied van bijv. maatschappelijk werk, schuldhulp verlening en
mantelzorgondersteuning. Hoe dat dan wel geregeld gaat worden is tot op het moment van
schrijven van dit jaarverslag onduidelijk. In ieder geval heeft dit geleid tot extra inzet
(bijeenkomsten/vergaderingen) van bestuur en commissie richting gemeente en Versa
Welzijn. Het is afwachten hoe e.e.a. zich in 2018 zal ontwikkelen.
Verwachting 2018
Het beleid ingezet in 2016 en 2017 zal in 2018 worden doorgezet. Wij blijven tijd investeren
in het vestigen van de aandacht van de (oudere) wijkbewoner op de reeds aanwezige
voorzieningen, in de evaluatie van de via die voorzieningen aangeboden diensten en de
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daaruit mogelijk voortvloeiende bijstelling van die diensten en/of het beleid. Tevens zal de
uitbouw van de nieuw te beginnen activiteit laagdrempelige ontmoeting de nodige aandacht
opeisen.
Ook verwachten wij gedurende de loop van het jaar tijd en aandacht te moeten investeren in
de relatie met de gemeente en de door de gemeente aangeboden of gefinancierde diensten
op het gebied van welzijn zoals bijv. het kind- en jeugdwerk en maatschappelijk werk.
In samenwerking met -in ieder geval- de gemeente hopen wij komend jaar tot een
meerjarenplan voor zorg & welzijn in de Meent te kunnen komen.
Senioren-eetcafé
Het Senioren-eetcafé kende in 2017 een voorspoedig jaar. In september ‘17 startten we het
10e seizoen en besloten dit jaar met een ruim bezocht kerstdiner, het 84e eetcafé sinds het
eerste in november 2008. We serveerden toen het 3955ste diner. Ook bij dat laatste diner
was burgemeester Broertjes (zeer actief) aanwezig. Half als eregast, half als ondernemend
vrijwillig medewerker.
Ook in dit jaar bleek het eetcafé nog steeds in een groeiende behoefte te voorzien. Het
aantal gasten dat wij ontvingen, steeg. De oplopende lijn van 2015 (472 diners) en 2016 (497
diners) zette zich door tot 515 diners in 2017. Gemiddeld kenden de 9 maandelijkse
maaltijden ruim 57 gasten per keer (in 2016: ruim 55) . Ook in 2017 hoorden we van onze
gasten in het algemeen tevreden reacties. Dat gold zeker in maart, toen we een Marokkaans
eetcafé hielden. Dit met behulp van een aantal Marokkaanse dames uit de wijk. Het was erg
lekker en gezellig. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en hopen dit initiatief ook in 2018
vervolg te kunnen geven.
De trouwe en waardevolle groep vrijwilligers bleef ook in 2017 intact en breidde zich zelfs uit
tot 22. Zonder hen kan het eetcafé niet worden georganiseerd en –meer nog- zonder hun
gezelligheid en enthousiasme zou het de goede sfeer missen die het nu heeft.
Zoals in vorige jaren werd het kerndeel van de maaltijd steeds van zorgcentrum De Veste
betrokken, met wie nog steeds een prima werkrelatie wordt onderhouden. Het resterend
deel van de maaltijd en bij uitzondering de hele maaltijd wordt in eigen beheer gemaakt.
Onder de vrijwilligersgroep hebben we een professionele kok en een voormalig
restauranthouder die dat samen met andere culinair ervaren vrijwilligers uitstekend doen.
Met name het nagerecht wordt door een tweetal vrijwilligers steeds creatief samengesteld.
Mét de nieuwe keukeninrichting van het wijkcentrum én enthousiaste vrijwilligersinzet
bleken we het afgelopen jaar in staat zowel de Indonesische maaltijd als het kerstdiner
geheel in eigen beheer te bereiden.
In verband met een wijziging in de financiële administratie is in het afgelopen jaar
overgegaan op een nieuwe afrekenwijze. Dat vereiste wel enige gewenning, ook vanwege
een vertragend effect en daarmee een grotere rij wachtenden. We hopen dat nu overigens
met een kleine aanpassing te hebben opgelost.
In het verslagjaar werd geen prijsverhoging toegepast. We proberen nog steeds het
deelnamebedrag minimaal te houden om de drempel zo laag mogelijk te houden.
Ook in 2018 gaan we uiteraard door met het organiseren van de maandelijkse diners.
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Buurtsportcoach
In het kader van de subsidieverantwoording is een aparte evaluatie van de activiteiten van de
buurtsportcoach over 2017 opgesteld die te vinden is op onze website. In dit jaarverslag
beperken we ons tot enkele opmerkingen.
De activiteiten van de buurtsportcoach Anouck Dingemans voorzien in een behoefte en
blijken ook dit jaar weer meer deelnemers te hebben getrokken. Ook de samenwerking met
de verschillende zorgaanbieders verloopt positief. Niet alleen wordt onderling verwezen, ook
zijn gezamenlijke activiteiten opgezet (b.v. diabetes-voorlichting).
Totaal aantal mensen dat dit jaar frequent in beweging is geweest door middel van
buurtsportcoach activiteiten: 161
Totaal aantal mensen dat advies heeft gekregen: 91 personen.
Voor een schematisch overzicht van de activiteiten en deelnemers wordt verwezen naar de
bijlagen.
Dit jaar was het eerste jaar dat de buursportcoach ook beweegactiviteiten voor de jeugd
heeft georganiseerd. Daarvoor waren extra uren beschikbaar gesteld. Op basis van de
ervaringen van het afgelopen jaar moet geconstateerd worden dat de combinatie van
buurtsportcoach voor ouderen en voor jongeren in de praktijk moeilijk te combineren valt
binnen de beperkt beschikbare uren. In overleg met de buurtsportcoach en de gemeente zal
worden bezien of de extra beschikbaar gestelde uren voor jongeren op een andere manier
efficiënter kunnen worden ingezet. Voorgesteld is een buurtsportcoach van bso BINK in te
schakelen, die ook jeugdsportcoaches voor de rest van Hilversum levert.
7. Informatievoorziening en communicatie met de wijk
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.
Door de vacature communicatie in het bestuur konden niet alle plannen worden uitgevoerd en ging
de uitvoering van diverse voornemens langzamer dan beoogd.
In 2017 hebben we samen met een aantal betrokken vrijwilligers de doelstellingen alsmede de
sterke en zwakke punten van onze huidige communicatie in beeld gebracht. In maart is een huisaan-huis enquête gehouden onder alle meentbewoners om inzicht te krijgen in de
informatiebehoeften en de wijze waarop wijkbewoners betrokken willen worden. Het onderzoek
heeft geleid tot heldere conclusies en aanbevelingen. Een paar conclusies:
- de meeste bewoners voelen zich sterk verbonden met de Meent, maar een minderheid wil
zich actief inzetten;
- Het wijkblad ‘Je Meent het’ bereikt praktisch alle inwoners en wordt zeer goed
gewaardeerd (7,9). De website en de facebookpagina bereiken een minderheid; de
facebookpagina wordt vooral door jongeren bekeken;
- 93% van de bewoners voelt zich goed geïnformeerd; de informatiebehoefte gaat vooral uit
naar algemene informatie over de wijk van de gemeente, over groenvoorziening, verkeer,
openbaar vervoer, scholen e.d;
- de interesse in een internetplatform waarop bewoners informatie over de buurt kunnen
vinden alsook de dialoog met elkaar kunnen aangaan is hoog.
Wilt u het volledige rapport lezen, ga dan naar de website www.hilversumsemeent.nl
Op basis van deze inzichten hebben we onder deskundige begeleiding eerste stappen gezet op weg
naar een nieuwe website. Ook willen we een upgrade van het wijkblad realiseren met behoud van
de ook uit de enquete gebleken ijzersterke formule van ons blad. Inmiddels zijn alle aspecten van
zo’n upgrade in beeld gebracht (formaat, drukkwaliteit, kleurgebruik, exploitatie etc) en worden
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proefdrukken gemaakt. De vernieuwde versies van onze website alsook het wijkblad zullen in 2018
worden gepresenteerd.
In 2017 is wel de huisstijl voor onze posters vernieuwd en deze worden opgehangen op een 3-tal
plekken in de buurt van de Kruisdam in frames aan lantarenpalen.
Dit jaar werd één wijkvergaderingen georganiseerd, waarin de nieuwe wijkcyclus (zie hfd 1) werd
gepresenteerd door de wijkwethouder. De eerste wijkagenda voor de Meent werd vervolgens door
de wijkvergadering aanvaard.
8. Wijkcentrum de Kruisdam
Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
De commissie is uitgebreid met een nieuwe vrijwilliger Jos Out met als taakgebied het onderhoud
van het wijkcentrum de Kruisdam. De commissie kwam 3 keer bijeen.
Interieur:
Meent Cultureel en het zangkoor Common Commotion maken veelvuldig gebruik van de piano, die
echter minder ‘stem-vasthoudend’ en verouderd was.
De piano is dit jaar vervangen door een prachtig klinkende “W. Hoffmann” piano.
Beheer
In 2017 zijn 35 zonnepanelen aangeschaft die op het dak van de gymzaal en de Sporthal zijn
geplaatst. Daarmee wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de Kruisdam en verlaging van
onze energiekosten.
De energiebesparende activiteiten in 2016, dubbelglas en de vervanging van de TL verlichting door
ledverlichting, hebben tot een besparing van 14% gas- en 18% elektraverbruik geleid in 2017. Dit
jaar zijn de 34 TL noodverlichting armaturen vervangen door led armaturen.
Eén van de twee grote koelingen is defect geraakt. Deze is vervangen door een nieuwe
energiezuinige barkoeling. Ook is het sleutelbeheer van de Kruisdam vernieuwd.
Drank en horecavergunning
Er is een nieuwe drank en horeca- en exploitatievergunning voor de Kruisdam verstrekt.
Barvrijwilligers:
De verhoogde activiteiten in de Kruisdam in het weekend vergroot de werkdruk op de
barvrijwilligers. Oudere bar vrijwilligers vallen soms af door hoge leeftijd en ziekte.
Nieuwe vaste vervanging is moeizaam te vinden.
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. Na
jarenlang vanuit de Kruisdam te hebben geopereerd is het uitgiftepunt in de wijk van de
Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent gestopt. De Voedselbank is overgeschakeld op
een centraal winkelsysteem aan de Hooftlaan in Bussum.
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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 wijkbeheer en welzijn & 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
Kees van der Veldt, bestuurslid
Hanneke de Koning (m.i.v. 9 mei)
Commissie Beheer, Accommodatie en Faciliteiten
Bert van den Broek, bestuurslid (voorzitter)
Adrie Faas
Ada Brouwer
Johan van der Snoek
Piet Steenman (lid tot 1 febr.)
Jos Out (m.i.v. 1 juni)
Commissie Wijkbeheer
Jacques Jongerden (voorzitter)
Gerard Bierlaagh
Fred Goores (secretaris)
Cees Kuijlaars, bestuurslid
Peter Kuyper
Alfons Vreman
Commissie Zorg en Welzijn
Cees Kuijlaars, bestuurslid (voorzitter)
Joost Nachbahr
Marjolein van Houten-van der Veen
Adviescommissie
Peter Mulder (tijdelijk voorzitter)
Joost Nachbahr
Irene Dijst
Sybrand van der Meulen
Elvira Sijmons
Gerard Bierlaagh

23

Jaarrekening
Balans per 31 december

25

Rekening van baten en lasten

26

Toelichting balans

27

Toelichting op de rekening van baten en lasten

30

Baten

30

Lasten

31

Huisvestingskosten

31

Organisatiekosten

31

Directe activiteitenkosten

32

24

Balans per 31 december
Activa

31-12-2017

31-12-2016

Voorraden
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

5.021
6.182
86.207

4.539
4.517
83.425

Totaal activa

97.410

92.481

Passiva

31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen
Algemene reserve
Vervangingsreserve

32.606
29.558

32.306
25.971

Totaal

62.164

58.277

Voorziening

5.976

5.218

Bestemmingsreserve

2.332

9.579

Crediteuren en overlopende passiva

26.938

19.407

Totaal passiva

97.410

92.481

Vlottende activa

Kortlopende schulden
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Rekening van baten en lasten
Rekening van baten en lasten

werkelijk 2017

werkelijk 2016

Baten
Directe activiteiten opbrengsten
Subsidie gemeente Hilversum
Rente

142.370
82.644
99

144.598
81.113
370

Totaal

225.113

226.081

Lasten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Directe activiteitenkosten

70.723
10.572
114.456

72.245
11.200
108.830

Totaal

195.751

192.275

Resultaat boekjaar

29.362

33.806

Verdeling resultaat
Rekening-courant clubs
Ten gunste van algemene reserve
Ten gunste van vervangingsreserve
Ten gunste reservering zonnepanelen
Ten gunste aanloopkosten wijzigen wijkblad

5.342
300
17.962
758
5.000

2.606
3.489
27.711

29.362

33.806
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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

31-12-2017

31-12-2016

Voorraden:
Bar
Emballage

4.441
580

4.085
454

Totaal

5.021

4.539

1.997
1.535
650
2.000
6.182

1.997
2.520

4.517

2.529
7.827
75.851

2.262
5.682
75.481

86.207

83.425

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa
Borg, huur gemeente Hilversum
Debiteuren
NLE energie 1e termijn 2018
Lening Bridge-club (looptijd 5 jaar)
Totaal

Liquide middelen
Kasgeld diverse clubs
ING rekening
ING spaarrekening
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Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Beginsaldo

32.306

28.817

300

3.489

32.606

32.306

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

25.971
17.962
-14.375

21.355
27.711
-23.095

Eindsaldo Vervangingsreserve

29.558

25.971

Totaal eigen vermogen

62.164

58.277

Specificatie diverse aanschaffingen
Piano
35 zonnepanelen
Jaar 2016

3.000
11.375

Bij: Voordelig resultaat boekjaar
Eindsaldo Algemene reserve 15% van € 217.373,(Totaal lasten € 195.751,- + uitgaven vervangingsreserve € 14.375,- +
bestemmingsreserve € 7.247,- = € 217.373,-)

14.375
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening zonnepanelen
Totaal

5.218
758
5.976

23.095
23.095
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,-.
Bestemmingsreserve
Saldo 1 januari
Bijdrage 2016 gemeente Hilversum
Uitgaven:
Communicatieonderzoek
Enquête website
Cursus valpreventie
Buiten communicatie-uitingen
Jaar 2016
Eindsaldo Bestemmingsreserve

9.579

5.567
9.968

-2.602
-1.809
-696
-2.140
2.332

-5.956
9.579

Aan te wenden voor:
Re-design website, ontwerp beachflag en overige communicatie-uitingen.

28

Crediteuren en overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

Woondienstenzone c.q. info-loket W.W.Z.
Buurtsportcoach restant subsidie 2017 t.b.v. 2018
Rekening-courant clubs
Fooienpot vrijwilligers Senioren eetcafé
Reservering Senioren eetcafé t.b.v. minima
Nog te besteden fondsen
Gamko
Hocras
ING, kosten betalingsverkeer
E.ON energie
Overige crediteuren
Aanloopkosten wijzigen wijkblad
Amaris De Veste
Riso
Dingemans A. / Vreugd

3.465
1.123
11.964
135
62
1.861
1.682
749
121
-345
1.121
5.000

3.854

Totaal

26.938

7.351
81
62
1.861

123
770
1.940
1.394
1.070
901
19.407

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.
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 2017 een huurverplichting van € 45.977,-
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Toelichting op de rekening van baten en lasten
Baten

werkelijk 2017

werkelijk 2016

62.667
5.000

14.977

63.132
5.100
9.968
-6.734
9.647

82.644

81.113

99

370

5.971
165
70.725
8.621

2.606
237
70.791
9.845

1.537
12.158
1.830
1.146
1.374
1.205
2.232

1.679
5.269
5.213
1.133
380
1.286
1.410
2.378

Totaal Clubs

100
2.240
826
3.081
1.930
1.845
4.964
36.468

2.730
960
2.992
2.057
1.410
5.173
34.070

Totaal Evenementen

2.135
2.299
550
579
451
436
4.911
11.361

2.518
1.862
550
656
438
548
5.193
11.765

9.059

15.284

142.370

144.598

Subsidie gemeente Hilversum
Budgetsubsidie
Budget wijkzaken
Deskundigheidsbevordering
Aan te wenden in 2017 en volgende jaren
Buurtsportcoach
Totaal
Rente spaarrekening
Opbrengsten directe activiteiten
Buurtsportcoach
Beheer
Bar
Repro w.o. wijkblad
Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Taalles Marokkaanse vrouwen
Teken - Schilderclub
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
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Lasten

werkelijk 2017

werkelijk 2016

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

45.977
1.453
11.976
3.822
6.838
657

45.931
1.385
11.570
3.852
7.812
1.695

Totaal

70.723

72.245

289
952
1.031
1.986
236
80
5.363
635

1.180
933
7
1.031
1.982
224
214
5.010
619

10.572

11.200

Huisvestingskosten

Organisatiekosten

Kantoorbehoeften / drukwerk
Telefoon
Porti
Exact Software
Bijdragen Buma etc.
Vakliteratuur / documentatie
Reiskosten
Bestuurskosten / representatie
Bankkosten en kosten pinapparaat
Totaal
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werkelijk 2017

werkelijk 2016

1.012

3.234

Buurtsportcoach

21.647

13.277

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

351
118
1.215
31.729
4.383

388
127
735
33.188
5.612

638
4.361
5.273
1.035
650
1.107
1.882
3.050
896

Totaal Clubs

501
10.216
1.356
906
388
1.120
925
2.100
663
94
1.839
844
2.947
1.932
1.218
5.128
32.177

Totaal Evenementen

4.428
6.058
763
190
1.170
3.049
744
66
445
4.911
21.824

5.192
19.636

114.456

108.830

Directe activiteitenkosten

Deskundigheidsbevordering / Zorg

Clubs:
Biljarten
Bridge
Fotoclub
Handenarbeid
Internetcafé
Jazzballet
Koersbal
Fit met Pit
Ouderensoos
Taalles Marokkaanse vrouwen
Teken - Schilderclub
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
Lezing
Tourcafé
Senioren-eetcafé

Totaal

2.637
703
2.909
2.025
772
4.695
32.633

4.540
3.941
612
163
1.235
3.248
705
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Bijlagen
Overzicht clubs
Naam

Aantal
leden
2016
21

Aantal
leden
2017
20

Fit met Pit

17

Fotoclub de
Beeldjagers

Handenarbeid

Biljartclub de
Poedelaars

Clubactiviteit*

Deelnemers
(gemiddeld)

Bijzondere
activiteiten

Samenwerking
intern/extern

Wekelijks ma-av,
di-mi, wo-mi, domi

8-14

- paastoernooi
- kerstlunch met
bijzondere
biljartmiddag

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

17

september t/m
mei wekelijks op
do-av van 21.00
tot 22.00 uur

15

- afwezigheid
docente
opgevangen met
beamerlessen
- fietstocht
- gezamenlijk
etentje

30

30

Wekelijks wo-av
van 20.00 tot
22.30 uur

25-30

- fotowedstrijden
- presentaties
eigen werk;
- expositie in
Raadhuis

-jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam; ondersteuning door
diverse leden aan
Pleinburenfestival,
de jaarlijkse
fietstocht, het
Sinterklaasfeest /
Pietenmiddag,
vouwen- en nieten
wijkblad
- fotoreportages
evenementen SHM
- ondersteuning
avond voor
vrijwilligers en bwb
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam.

14

16

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
12 deelnemers
- jaarlijks etentje
en kerstborrel

- regelmatige
schoonmaak
handenarbeidruimte
Kruisdam
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

- toernooi met 54
deelnemers, ook
uit andere
plaatsen
- expositie in de
Kruisdam samen
met de fotoclub
- Officiële BondsKruisdam-BridgeDrive op za 14 okt
met 62
bridgeparen wv
circa 40 paren van
buiten de club.
- Bridgecursus voor
beginners

- jaarlijkse
kerstlunch

6

Jazzballet

14

14

11

Koersbal

26

28

Wekelijks op dien vrij-mo 1012.30 uur

20

Teken en
Schilderclub

16

17

14

Tempobridge

74

71

Wekelijks wo
van 20.00 –
22.00 uur
Wekelijks
- Bridge-drives
op wo-av
- Inloopbridge op
di-mi;

55-65
12-20

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
- samenwerking met
de Spellensoos op di
mi om activiteiten
te stimuleren;
- ruimte afgestemd
op De Tonelist en
gebruik bar met
fotoclub
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De Tonelist

15

15

Wekelijks di van
19.30-22.30 uur
repetitie

- 6 bij
repetities
- 10 bij
uitvoeringen

Volksdans
Layla

30

30

25

Volksdans
Nemoj Kate

17

15

Zangkoor
Common
Commotion

24

25

Sept t/m mei
wekelijks ma
9.45-11.30 uur
Sept t/m mei
wekelijks wo
9.45-11.30 uur
Wekelijks do av

Volleybal
Overdag
Taalles

14

14

10

-

4-6

Wekelijks op wo
9.30 - 11.00 uur
Wekelijks van 1
nov – 1 mei dien vr-mo van
9.30 – 11.15

wekelijks vanaf
oktober op ma av
(16 avonden) met
21 deelnemers uit
de Meent en
omgeving.
-Bridge
themasessies op
wo-av voor leden
(3 maal in 2017)
voorstelling op 7
en 8 april met ca
40-45 bezoekers

15

22

4

- concerten in de
Hilversumse
Meent, Bussum,
Monnickendam,
Haarlem, Lemiers
en Holset met ca.
400 bezoekers,

- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

- samenwerking met
Toneelvrienden uit
Bussum (o.a. uitwisseling attributen)
- jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
-jaarlijkse
schoonmaak
-jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam
- optreden in de
Kruisdam
-jaarlijkse
schoonmaak
Kruisdam

- Marokkaanse
maaltijd verzorgd in
senioreneetcafé

*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

75+
gesprekken

servicepunten

wijkblad

* Niet actief
** Vrijwilligerscentrale Meentbewoners
voor Meentbewoners
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Overzichten Zorg en Welzijn
1. Aantal deelnemers Eetcafé vanaf 7 november 2008 tot 19 januari 2018
Aantal Deelnemers

80
67

70
60

63

61

56

56

40
30

45

66

50
47 46
45
43
43
42
42
39 40
39
363635
33
33

5253

51

45

3131
28
26

3737

37
34

31

51

42
38
33

44

53

49
4344

6363

63
6162 62
58

55
47

45
42
36

61

59

56

52

50

72
69

68
65
62

67

54
50 5149 50

54

55 5655

4646

44
41

38
32

29
26

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
10-2-2017
21-4-2017
8-9-2017
17-11-2017
19-1-2018

10

2. Hulpvragen Infopunt 2017
Hulpvragen
Taxipas
Huishoudelijke hulp
Financiële hulp
Wonen of info woningwet
Onderwijs
Wijk en buurt (o.a. snoeien bomen)
Voorzieningen, uitleg, brieven invullen
Totaal hulpvragen

3. Hulpvragen Infopunt 2008 - 2017
Aantal
23
6
7
4
1
3
6
50

Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aantal
95
120
100
80
52
32
45
48
42
50
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4. Hulpvragen Meentbewoners voor Meentbewoners (MvM) 2016
AANVRAGEN

kleine
klussen

diensten

zorg

nr

1

schilderijen/gordijnen/bed (de)monteren

2
3
4
5
6
7

timmerklusjes, kraanleertjes ed.
instellen apparaten / telefoon / TV ed.
kleine elektrische reparaties
kleine fietsreparaties
tuinklusjes (waarvan 1 geweigerd, te groot)
computerhulp (+ audio snoeren
wegwerken)
computerhulp (internetkabel aansluiten)
schilderklusje (samen doen)
schilder, behang, isoleren deuren
divers (beest op zolder)
boodschappen doen
medicijnen halen
hond uitlaten
klein verstelwerk
vervoer (huisarts, ziekenhuis ed.)
administratie
financiële administratie
samen wandelen
ogen druppelen ed.
bezoeken
samen activiteiten doen of uitgaan
mantelzorger ontlasten
ondersteuning bij bezoek aan arts,
ziekenhuis
rolstoel rijden
totaal aantal aanvragen
totaal aantal personen

7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26

2016
3

2017
10

4
2

12
5
9

6
1

11
3

1
1
1
1
1

2

3

1

4
2
2
1

2
3
4
1

3
2
3
1

35
27

70
55
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TABEL: 60+beweegactiviteiten waarbij de buurtsportcoach betrokken is (geweest) in de Hilversumse
Meent periode januari t/m december 2017
Beweegactiviteit
Buurtwandelingen
FitGym
Pilates 60+
Volleybal Overdag
Linedance
Loopgroep 55+
Golf-clinic
Fietsgroep
Duofiets
Zwemgroep BSC
Tai Chi
Nordic Walking
totaal
Leefstijlactiviteit
Diabetes info
middag
Val-preventie info
middag
Beweegadvies

Nieuwe
deelnemers
10
5
13

Totaal
deelnemers
35
27
23

frequentie

2
15
6
6
7
8
2
8

16
15
0
12
7
12
6
8
0
161

22

22

1x

44

44

1x

25

25

2x p.w. ma. & do. 9.30-10.15u
2x p.w. ma. & do. 10.30-11.15u
2x p.w. ma. 11.15-12.15u; do 9.3010.30u
1x p.w. wo 9.30-11u
1 x p.w. vrij 15.30-16.30u
Te weinig om op te starten
6 x wo. 11.30-12.45u
6x vrij 14-15u
1x divers
1 x p.w.
1 x p.w.
Te weinig om te starten

TABEL: beweegactiviteiten Jeugd ( 10-14j) waarbij de buurtsportcoach betrokken is geweest in de
Hilversumse Meent periode januari t/m december
Beweegactiviteit

Rol bsc

Totaal
deelnemers
6
12
>100

frequentie

Bootcamp-boys
Dancing-girls
Buitenspeeldag
Alle leeftijden
Boerderij dag
Kinderboerderij de
Meent
Alle leeftijden
Basketbal clinic
lichtjeswandeling

organisatie
organisatie
organisatie
Meedenken en
bijdrage leveren

>100

eenmalig

organisatie
organisatie

16
20

5x
1x

3x
3x
eenmalig
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