
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging 
Raadhuis en Omgeving op 9 september 2021

Aanwezig: 

Leden: 20, waarvan 4 bestuursleden

Presentatie participatie Omgevingsvisie 2040

Voorafgaand aan de vergadering geeft Frans Kwantes, bestuurslid van onze vereniging een 
presentatie over het participatieproces in Hilversum met betrekking tot de plannen die worden 
ontwikkeld voor de toekomst van Hilversum. Frans is tevens lid van de kerngroep van het Hilversum-
brede platform HOP2040, waarin alle Hilversumse bewoners- en wijkverenigingen samenwerken op 
het gebied van de burgerparticipatie.

Frans schetst het moeizame proces dat inmiddels met de gemeente is doorlopen. Via een Burger 
Initiatief Voorstel (BIV), is het gelukt om mee te kunnen praten over het participatieproces. Maar 
herhaaldelijk blijkt de gemeente haar eigen plan te trekken en lijkt het participatieproces niet als een 
echte inspraak van burgers te zien. HOP2040 probeert toch invloed uit te oefenen. Ook als 
bewonersvereniging proberen we burgers te motiveren hun mening over de toekomst van Hilversum
naar voren te brengen.

De ledenvergadering

1. Opening

De voorzitter, Matthieu Niehe, stelt de agenda aan de orde; deze kan ongewijzigd worden 
aangehouden. Tevens memoreert hij, dat de vergadering  opnieuw later dan gebruikelijk wordt 
gehouden in verband met de corona maatregelen. Tenslotte meldt hij dat het bestuurslid, Helen 
Boyd, wegens familie omstandigheden niet aanwezig kan zijn.

2. Ingekomen post

De secretaris, Rob Heuser, meldt dat er uiteraard met diverse leden informatie wordt uitgewisseld 
via e-mail. Dit e-mail contact probeert het bestuur ook te bevorderen. Met betrekking tot de 
onderwerpen van de ledenvergadering is er echter, behoudens aan- en afmeldingen, niets door het 
bestuur ontvangen.

3. Notulen jaarvergadering 2020

Naar aanleiding van de notulen vraagt Jan Plouvier naar de situatie bij de hertenkamp. Matthieu 
antwoordt, dat het inmiddels beter gaat. De gemeente heeft een hogere bijdrage toegezegd.

Frans van Osch vraagt naar het functioneren van de kas-controle commissie. Hierover is ook al 
gesproken in eerdere ledenvergaderingen. Matthieu antwoordt, dat het bestuur inmiddels een 
regeling heeft vastgesteld, waarin de taken en werkwijze van de kascommissie zijn vastgelegd. Deze 
regeling staat ook op de website van de vereniging.

Verder zijn er geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.



4. Financieel verslag

De penningmeester, Alex Commandeur, stelt het financieel jaarverslag aan de orde. Door de corona 
maatregelen zijn de facturen in 2020 laat verzonden. Daardoor kwam de contributie uiteraard ook 
later binnen dan gebruikelijk. Aan het eind van het boekjaar was de kaspositie dus wat lager, maar 
inmiddels is vrijwel alle contributie binnen.

Verder valt op, dat er door corona minder kosten zijn gemaakt. Zo was de ALV goedkoper, waren er 
geen straatfeesten en is er ook minder uitgegeven aan drukwerk.

Frans van Osch heeft al eerder aan het bestuur gevraagd om het financieel verslag iets anders op te 
stellen, zodat de balans met vorderingen en schulden duidelijker zichtbaar is. Hij vraagt hier opnieuw 
aandacht voor.

Matthieu Niehe leest de goedkeurende verklaring voor, die de kas controle commissie heeft 
afgegeven. Beide leden van de commissie waren helaas verhinderd om de vergadering bij te wonen. 
Wel zijn beiden bereid gevonden ook volgend jaar de kascommissie te vormen.

Het Financieel verslag wordt vervolgens door de ledenvergadering goedgekeurd en het bestuur 
gedechargeerd.

5. Contributie

Matthieu stelt aan de orde, dat het vermogen van de vereniging onder normale omstandigheden 
groot genoeg is. De contributie hoeft niet verhoogd te worden en zou zelfs verlaagd kunnen worden. 
Hij vraagt de mening van de vergadering daarover.

Uit de reacties van de leden blijkt, dat men over het algemeen een verlaging van de contributie niet 
nodig vindt. Misschien moet er meer geld uitgegeven worden aan verbetering van de website en  
andere communicatie. Ook wordt er opgemerkt, dat bij een eventuele juridische procedure tegen de 
gemeente of andere partijen, een flinke financiële buffer wenselijk is.

In stemming wordt gebracht om de contributie ongewijzigd te laten. Dit voorstel wordt unaniem 
aangenomen.

6. Website en communicatie

Rob Heuser geeft een overzicht van de bezoekerscijfers van de website. Daaruit blijkt, dat er weinig 
gebruik van wordt gemaakt. Kennelijk voorziet het niet echt in een behoefte. Inmiddels heeft de 
vereniging van ongeveer de helft van de ongeveer 170 leden een e-mailadres en zijn we begonnen 
om informatie aan leden ook per e-mail te sturen. Het bestuur is ook van plan om het Facebook 
account van de vereniging weer te activeren. Helaas is er een probleem met de overdracht van dit 
account, wat nog op naam staat vaneen oud-bestuurslid.

Uit de vergadering wordt gesuggereerd om interessante gebeurtenissen in de wijk ook op onze 
website te plaatsen. Het bestuur wil dit graag doen en vraagt dan ook om informatie over dit soort 
zaken te mailen naar info@raadhuisenomgeving.nl.

7. Plannen 2021

Voor de komende periode noemt de voorzitter drie speerpunten: ledenwerving, verbetering van de 
communicatie met de leden en bijdragen aan het participatieproces omgevingsvisie2040.

mailto:info@raadhuisenomgeving.nl


8. Rondvraag

Jan Plouvier vraagt naar de benoeming van bestuursleden, wat niet op de agenda stond. Matthieu 
antwoordt, dat er geen bestuursleden zijn afgetreden, zodat er geen vacatures zijn. De vergadering 
heeft geen bezwaar tegen het aanblijven van deze bestuursleden.

Rutger Mooij vraagt vrijwilligers voor de verspreiding van het krantje van Versa Welzijn. Ook 
memoreert hij, dat de buurtcoördinator van de gemeente voor onze wijk, Carola van de Berg, per 1 
september is vertrokken.

Gerard Knap vraagt om een papieren aanmeldingsformulier om nieuwe leden te werven. De 
secretaris zal hier voor zorgen.

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Rob Heuser

Secretaris


