Jaarverslag 2016/2017

Voorwoord
Dit jaarverslag ziet op de jaren 2016/2017. Na wat in 2015 aanvankelijk een voortvarende en
positieve start leek, brak er een tijd aan van een moeizaam proces om te komen tot een
huurcontract, bouwvergunning en subsidierelatie met de gemeente. We hebben er in ieder
geval een hoop van geleerd en weten ook dat we over een groot uithoudingsvermogen
beschikken!
Desalniettemin hebben we toch weer kunnen experimenteren met wat wel en wat niet handig
is voor de toekomstige exploitatie van De Meentwerf. Ook hebben we weer scherper kunnen
stellen wat we willen voor de toekomst.
We hebben een aantal mooie activiteiten kunnen beleven en fondsen kunnen werven. Niets
is dus voor niets geweest. Eind 2017 is de verbouwing gestart. We zien het concept
Meentwerf nu tot stand komen. We zien er naar uit om er mee te beginnen in 2018!
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Inleiding
Op 15 oktober 2014 kregen we de sleutel van het pand Mierenmeent 122 te Hilversum. Op
22 april 2015 leidde dit gebruik tot een haalbaarheidsonderzoek om het pand te
transformeren naar een creatieve broedplaats met ateliers/werkruimtes en
Wij wilden de informele organisatiestructuur zo goed mogelijk vertalen naar een formele
organisatie. Wij hebben gekozen voor een Stichting zonder winstoogmerk.
Op 31 maart 2015 kregen wij de bevestiging dat de Stichting Meentwerf is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel (62999931)
De rollen binnen de Stichting Meentwerf zijn als volgt:
- Annette Wolthers is voorzitter van de stichting Meentwerf.
- Lot Vermeer is projectleider/zakelijk leider
- Andrea Bartosova is secretaris
- Karolina Blaauw is penningmeester
De rol van de gebruikersgroep is in de statuten vastgelegd.
Op 21 juni 2016 zijn de statuten door de notaris te Hilversum bekrachtigd.

Een bureaucratisch proces
Proces gemeente
Wat in 2015 aanvankelijk een voortvarende en positieve start leek, werd een moeizaam
proces om te komen tot een huurcontract, een bouwvergunning en een subsidierelatie (huur
en opstart) met de gemeente. Dat lag niet aan de welwillendheid van partijen, maar meer
aan het feit dat het een multidisciplinair gemeentelijk traject is geworden en dat bleek lastig.
Het heeft ons als Meentwerf heel erg veel tijd gekost. We hebben heel veel ambtelijk overleg
gehad over onze aanvraag bouwvergunning, huur- en opstartsubsidie en het huurcontract.
We zijn achtereenvolgens onder de portefeuilles van 3 verschillende wethouders gevallen,
zijn in diverse commissies ter sprake en dus aanwezig geweest. Raadsleden zijn bij de
Meentwerf polshoogte komen nemen, daar hebben we ook een avond voor georganiseerd.
En deze gesprekken hebben wij ook allemaal voorbereid.
Tenslotte hebben we met een raadsbesluit van 12 april 2017 groen licht gekregen.
In de loop van het proces hebben we meegewerkt aan een onderzoek van Hiemstra & De
Vries, een bureau dat namens de gemeente Hilversum was ingeschakeld. De bevindingen
van dit bureau treft u hierna aan, het geeft wat ons betreft een goed beeld van wat we met
elkaar doorlopen hebben.
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Proces in eigen geledingen
In de tussentijd waren we ook binnen de eigen geledingen druk aan de slag. De verbouwing
moest worden voorbereid. Tot onze grote vreugde vonden we een architect, Okko van der
Kam, die ons tegen een maatschappelijk tarief wilde helpen met de tekeningen en de
verbouwing zelf. We zijn met Okke voortvarend aan de slag gegaan om de verbouwing te
realiseren. De samenwerking was erg prettig vanuit een zelfde drijfveer. Tot onze grote
ontsteltenis overleed Okko onverwachts in juli 2016. Een grote schok. Onder zijn oudcollega’s is Meentwerf overgedragen aan Regina Jacobsen.
Tevens hebben we veelvuldig bestuursoverleg en overleg met de toekomstige gebruikers
gehad. Verder moesten we werken aan onze presence op social media. Wieneke Wolthuis
heeft daar met ons een slag in gemaakt.

Activiteiten
Door alle tijd die we hebben besteed aan de voorbereidingen hebben we de activiteiten op
een lager pitje gezet. Zo konden we toch blijven onderzoeken waar de behoeftes en de
kansen liggen in de buurt. Wat is er wel gebeurd?
-

Activiteiten in de Ger: kruidenwandelingen, maanvieringen, presentaties van
alternatieve genezers
Midzomerfeest (2016)
Kerstmarkt (2016)
Tweewekelijks de textielclub
Medewerking aan de lichtjeswandeling
Medewerking aan een toneelvoorstelling voor kinderen
Verhuur zaal voor feest, school en boekpresentatie
Activiteiten voor jongeren via de jongerenwerker
Verhuur van diverse ruimtes aan diverse kunstenaars
We hebben alle keren meegedaan aan NL Doet

Externe relaties
We hechten aan goede relaties met onze omgeving. De volgende contacten en gesprekken
hebben we gehad:
-
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Gesprekken met de Stichting Hilversumse Meent
Gesprekken met Vluchtelingenwerk
Gesprekken met omwonenden
Deelname aan Maak de Buurt
Elke keer een stukje in het wijkblad Je Meent Het

Fondsen
Ook hebben we de tijd besteed aan het verwerven van fondsen. We zijn heel erg trots op het
resultaat, maar het zal onze tijd blijven vragen. We hebben nog vele wensen, die we op de
een of andere manier willen realiseren.
De volgende fondsen hebben bijgedragen aan het realiseren van de Meentwerf:
-

Stichting Doen
Het RABO- coöperatiefonds
Oranjefonds
VSB-Fonds

We zijn de fondsen ontzettend dankbaar.

Verbouwing
Eind 2017 konden we dan toch echt beginnen met de verbouwing! Heel erg fijn om letterlijk
beweging en voortgang te zien richting ons uiteindelijke doel. Maar ook een heel intensief
proces, waar we continu bij betrokken zijn met bijna wekelijkse bouwvergaderingen met
architect, aannemer (OkkeBouw) en gemeente.

Tot slot
Na een intensief voorbereidend proces, dat ons eigenlijk te lang geduurd heeft, zien we uit
naar het jaar 2018. We kunnen na de verbouwing eindelijk van start met het realiseren waar
we al zo’n tijd mee bezig zijn: De Meentwerf! Wij hebben er nog altijd zin in!
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