VERSLAG VAN DE WIJKVERGADERING D.D. 07 MEI 2014
Aanwezig: 24 Personen volgens presentielijst
Notulist: Susan van der Snoek
Voorzitter Alexander Hilberts opent de eerste statutaire wijkvergadering van 2014.
Hij heet de wijkagent Friso de Jong welkom in de vergadering. Theo v.d. Berg kon niet aanwezig zijn
vanwege een cursus.
Everard Sonnenberg , portefeuille Wijkontwikkeling , Wijkbeheer en Zorg heeft afscheid genomen.
Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet.
Paul Michielsens, portefeuille Secretariaat en Vrijwilligersbeleid, is per 1 mei 2014 na zijn
bestuursperiode teruggetreden. Het bestuur bedankt ook hem voor zijn inzet.
Astrid van der Poel is zijn opvolgster. Zij stelt zich voor aan de vergadering.
Herbert Kwak is de nieuwe penningmeester van de stichting. Hij stelt zich voor aan de vergadering.
a. Verslag wijkvergadering d.d. 12 december 2013
Het verslag wordt goedgekeurd.
b. Jaarverslag 2013
Het jaarverslag ligt ter inzage. Bovendien is het gepubliceerd op de website, Linkedin en Twitter.
Op pag. 12 staat Pieter Kannegieter vermeld als commissielid Beheer, Accommodatie en Faciliteiten.
Dit is niet correct, hij is commissielid Activiteiten en Evenementen.
Het jaarverslag van het Eetcafé staat niet in dit jaarverslag en zal alsnog worden gepubliceerd op de
website.
Vraag van Joost Nachbahr: Is het een idee dat in het volgende jaarverslag niet alleen het afgelopen
jaar wordt besproken maar ook vooruit wordt gekeken naar het volgende jaar? Zo kan het bestuur
haar beleid duidelijk weergeven.
c. Financieel jaarverslag
In 2013 is een financieel gezond beleid gevoerd. De meeste kosten zijn gemaakt voor de verbouwing.
De netto inkomsten van de bar waren hoger in 2013. De huisvestingskosten waren in 2013 veel
hoger dan voorgaande jaren. De huur van het wijkcentrum is na de uitbreiding verhoogd van
€ 32.000,= naar € 45.000,=. Dit is de grootste kostenpost voor de stichting. De kosten voor energie
zullen na de uitbreiding hoger worden maar dit wordt pas dit jaar zichtbaar.
De vraag rijst of het een oplossing is om zonnepanelen te plaatsen. Het bestuur zal dit onderwerp
oppakken. Reinier Machielsen en Alfons Vreman willen hierover meedenken. Voor grote nieuwe
aanschaffingen moet een reserve opgebouwd worden, dit in overleg met de gemeente.
d. Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Jan Ruizendaal en Reinier Machielsen heeft de boekhouding
gecontroleerd en in orde bevonden d.d. 24 april 2014. Het bestuur verleent de penningmeester
decharge.
e. Verkiezing kascommissie
Reinier Machielsen zal voor de tweede keer de boeken controleren. Marianne Wijnekus meldt zich
aan als nieuw lid. Ans Machielsen staat nog genoteerd als reserve.
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f. Verslag portefeuillehouders
Beheer, Accommodatie en Faciliteiten – Bert van den Broek
Na de uitbreiding van het wijkcentrum zijn inpandig veel klussen door vrijwilligers verricht. Deze
groep bestond o.a. uit Henk Brouwer, Henk Faas, Ans Machielsen, Elten Risselade, Johan van der
Snoek, enz.
Spullen die zijn opgeslagen op de Appèlplaats worden weer terug verhuisd naar het wijkcentrum.
Oud overtollig meubilair zal via Marktplaats verkocht gaan worden.
In januari was de officiële opening van het wijkcentrum door burgemeester Pieter Broertjes en in
maart was er een feestdag in verband met het 40 jarig bestaan van de wijk. In april en mei waren er
twee herhalingscursussen voor de AED.
Het Fonds Rabobank is aangeschreven voor meubilair voor de nieuwe keuken. Het Ouderenfonds kan
hiervoor ook aangeschreven worden, denk aan het Eetcafé 55+.
Aan het beleid rondom de vrijwilligers moet veel aandacht geschonken worden in verband met de
hoge leeftijd van de huidige vrijwilligers.
ZZP’ers moeten gebruik kunnen maken van ruimtes in het wijkcentrum. Er kunnen bijvoorbeeld
workshops gegeven worden.
De professionaliteit van het barpersoneel moet bevorderd worden. Hiervoor zal een draaiboek
worden opgesteld.
Het nieuwe huurcontract voor het wijkcentrum wordt getekend voor 5 jaar.
Communicatie en PR – Edwin Brinkhuis
De commissie Communicatie en PR bestaat uit Cindy Curré, Barbara den Hartogh, Alexander Hilberts
en Edwin Brinkhuis. Twitter, Facebook en Linkedin zijn opgestart, het laatste loopt nog niet helemaal.
De website is geactualiseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot de onderwerpen veiligheid rondom de
scholen, afsteken vuurwerk. Aan het opzetten van een forum wordt gewerkt (is een moeilijke
materie).
De redactie van het wijkblad is onafhankelijk van de website, Twitter, Facebook en Linkedin. Het
bestuur is niet verantwoordelijk voor wat wel of niet geplaatst wordt in het wijkblad, zolang dit
binnen het redactiestatuut valt. Vanuit de vergadering komt de opmerking dat de berichtgeving in
het wijkblad actueler zou moeten zijn. Dit heeft te maken met de copysluiting van het wijkblad. De
actualiteiten worden gecommuniceerd via de website en social media. Daarnaast zijn 9 Items over de
Hilversumse Meent uitgezonden op TV Hilversum.
Financiën – Herbert Kwak
De criteria voor het werven van fondsen liggen heel hoog. Bij het Oranjefonds en de Rabobank ligt
dat gemakkelijker, maar de stichting is financieel gezond en heeft volgens dergelijke fondsen
voldoende geld in kas om zelf investeringen te doen De penningmeester blijft actief in het werven
van fondsen indien nodig en mogelijk.
De muziek in het wijkcentrum is volledig afgedekt door BUMA / STEMRA.
Secretariaat en Vrijwilligersbeleid – Paul Michielsens
Paul Michielsens, Riek Willemsen en Marjan Meijlink hebben de Beleidsnota vrijwilligers
samengesteld.
Het nieuwe Huishoudelijke Reglement was in december 2013 gereed en wordt zo spoedig mogelijk
verspreid onder de belanghebbenden. Uit de vergadering komt het verzoek of dit huishoudelijk
reglement tijdens een vrijwilligersoverleg geëvalueerd kan worden.
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Activiteiten en Evenementen – Wim Wolfswinkel
In december 2013 is op vrijdagavond Moonlight Shopping georganiseerd.
In januari is het nieuwe wijkcentrum geopend door burgemeester Pieter Broertjes .
In maart vonden festiviteiten plaats in het kader van het 40 jarig bestaan van de wijk , ’s middags was
er een feest voor de kinderen, ’s avonds een DJ voor de volwassen. Dit was een groot succes.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen heeft een discussieavond plaatsgevonden tussen de
verschillende partijen.
Op tweede Paasdag werden weer paaseieren gezocht door de kinderen met een kleine paaslunch in
het wijkcentrum.
In april vond op vrijdag een koningsborrel plaats plus de kleedjesmiddag voor de kinderen waar zij
hun spullen konden verkopen.
In juli is een wandeltocht gepland van ongeveer 2 uur langs Cruysbergen, Gijzenveen en de
Kinderboerderij onder leiding van twee boswachters. Deze tocht is in plaats van de fietstocht en
wordt georganiseerd in verband met 40 jaar Hilversumse Meent.
Op 7 september wordt door een groep vrouwen uit de wijk een hardloopwedstrijd georganiseerd in
de Hilversumse Meent.
De commissie gaat na of het mogelijk is het WK voetballen te kijken in het wijkcentrum op 13 juni, 18
juni en 23 juni.
Roeien Ottenhome voor de vrijwilligers vindt dit jaar plaats op maandag 28 juli.
Het Pleinburenfestival in september wordt dit jaar groot gevierd. De clubs kunnen zich presenteren.
Poppentheater Ron Holst treedt op. Ballonnen (biologisch afbreekbaar) worden opgelaten. En er is
livemuziek.
Tijdens de verbouwing zijn dart- en schaakborden gevonden. Er wordt gekeken of er animo is om
weer een dartclub en een schaakclub te starten.
In november is de Zwarte Pietenmiddag en de Sinterklaasintocht.
In het najaar is er een lezing over de Wandelmeent door Judith Kortland.
Het gaat goed met alle clubs die gebruikmaken van het wijkcentrum.
De tweede damesborrel van Annette Wolters is op donderdag 15 mei.
Externe organisatie – Wijkontwikkeling, Wijkbeheer en Zorg – Alexander Hilberts
De KPN mast van 40 meter is door de gemeente afgekeurd. Alexander Hilberts en Edwin Brinkhuis
waren aanwezig bij deze beslissing. De uitkomst van deze beslissing is gecommuniceerd via de
website en social media. Hoe is de ontvangst van de Meentbewoners? Hierover kan gemaild worden
naar de voorzitter.
Op 2 juli organiseren de gemeente en het glasvezelbedrijf een inventarisatieavond met betrekking
tot de aanleg van glasvezel.
Naar aanleiding van de enquête veiligheid rondom de scholen had wethouder Boog toegezegd
verkeersremmende maatregelen te nemen. De heer Boog is echter geen wethouder meer, hierover
moet dus met de nieuwe wethouder gesproken gaan worden. Het nieuwe College zal door het
bestuur uitgenodigd worden.
Er is een goede samenwerking tussen de wijkagent en collega’s en het bestuur.
De gemeente heeft op haar gebouwen bewakingscamera’s geplaatst.
Vanuit de gemeente is er genoeg aandacht voor de Hilversumse Meent.
Brandjes uit het verleden zijn geblust. Er hebben twee sessies plaatsgevonden met de bestuursleden,
waarbij op basis van de statuten gesproken is over de doelen van de stichting voor de komende
jaren. Hierover zal een dialoog komen met de clubs en de commissies.
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g. Rondvraag
Ad Pels heeft een contactloze pinpas ontvangen. Is dit ook iets voor het wijkcentrum?
Herbert Kwak zal informeren wat de mogelijkheden zijn voor betalingen met de contactloze pinpas.
Hij is groot voorstander voor betalingen per pin, in verband met veiligheid.
Ad Pels: Eén ruimte in het jongerencentrum is nog steeds leeg.
Alexander Hilberts: Versa gaat hierover.
Wil Steenman: Oversteek Vlindermeent is om de hoek niet te overzien. Kunnen hier spiegels
geplaatst worden?
José v.d. Meer: Is er een aanspreekpunt voor de groenvoorziening in het bestuur?
Alexander Hilberts: Hierover is een gesprek geweest met de gemeente.
Alexander Hilberts: Moet het verslag van de wijkvergadering in het wijkblad gepubliceerd worden?
Barbara den Hartogh: Hiervoor is geen ruimte in het wijkblad.
Vergadering: Het is voldoende als het verslag op de website wordt gepubliceerd.
De voorzitter sluit de vergadering.
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