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Inleiding  
In juni 2018 was het casco van het pand Mierenmeent 122 zo goed als klaar, en 
trokken de vaste gebruikers een voor een in de ateliers. Kinderopvang Knoest ging 
vanaf september La Kantina, het centrale gedeelte van de Meentwerf, 3 dagen per 
week gebruiken. Er moest nog steeds veel gebeuren aan afwerking, dus de dagen dat 
Knoest er niet was werd er nog hard geklust.  

Op 2 maart 2019 werd de Meentwerf officieel geopend door burgemeester Pieter 
Broertjes en kinderburgemeester Louise de Wit. Bij deze gelegenheid ontving zakelijk 
leider Lot Vermeer uit handen van de burgemeester de Gouden Gemeentespeld. 
Hiermee werd het hele project inclusief alle vrijwilligers geëerd. 

De periode van verbouwing vroeg een andere aanpak en organisatie dan de periode 
waarin de exploitatie moest worden opgestart. We zetten in op een goede ontwikkeling 
en een gezonde exploitatie van De Meentwerf op een manier zoals wij die van meet af 
aan voor ogen hebben gehad:   

De Meentwerf is een ontmoetingsplek van de buurt met maatschappelijke meerwaarde. 
Kunst, creativiteit, educatie en natuurbeleving zorgen voor verbinding. Ook komend jaar 
zullen we ons vol inzetten om van de Meentwerf een mogelijkheden-plek voor velen te 
maken!  
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Visie en Missie  
  
  Kunst en de samenleving  
  

Kunst, creativiteit en natuurbeleving zijn belangrijke waarden, zowel voor het individu 
als voor de maatschappij. Kunst wordt wel de ziel van de samenleving genoemd. Het 
stimuleert de verbeelding en opent nieuwe wegen.  

Het is onze missie jong en oud te inspireren en ondersteunen op het gebied van kunst, 
cultuur, educatie en natuurbeleving. Dit doen we door een aantal kunstenaars en 
ambachtslieden de gelegenheid te bieden hun praktijk vorm te geven. Tegelijkertijd 
zetten we ook in op participatie, uitwisseling, educatie en op presentatie. We faciliteren 
culturele kennismaking, discussie en reflectie. Als culturele en maatschappelijke 
instelling willen we actief bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele ambitie van 
bewoners uit de Hilversumse Meent, het Gooi en omgeving.  

Ontmoeting  
 

De Meentwerf wil een ontmoetingsplek zijn voor buurtbewoners, waar onderling 
respect, nieuwsgierigheid, creativiteit, ontwikkeling en natuurbeleving centraal staan. 
Hierbij richten we ons op mensen van verschillende leeftijden en verschillende culturele 
en sociaaleconomische achtergronden. We hopen dat deze ontmoetingen mede zullen 
leiden tot betrokken burgerschap en een rijke leefomgeving.  
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Vernieuwing en vooruitgang  
Kunst en creativiteit kunnen een bron van vernieuwing zijn, omdat zij bijdragen aan 
verandering en ontwikkeling van cultuur. Door mensen die werken met verschillende 
disciplines in één gebouw de ruimte te geven is kruisbestuiving mogelijk. Hierdoor, en 
ook door buurtinitiatieven te ondersteunen, willen we vernieuwing stimuleren en de 
lokale economie versterken.  
 
Duurzaamheid  
Zowel bij de vormgeving van het gebouw als bij de exploitatie ervan streven wij naar 
duurzaamheid. Daarbij gaat het om besparen op energieverbruik en het gebruik van 
materialen en producten die het milieu weinig belasten.  

 

  



 5  

Jaarverslag 2019  
 

Ten opzichte van 2018 is er uiteraard heel erg veel veranderd en op gang gekomen. In 
2018 zaten we immers nog midden in de verbouwing.  

Vaste Gebruikers  

In de Meentwerf zijn 6 ateliers gevestigd voor de creatieve    
sector.  In 2019 zijn alle ateliers in gebruik:  
  
1. Ludek Tikovsky: fotografie en schilderijen  
2. Lot Vermeer: design  
3. Valeska Custers: schilderijen  
4. Sacha Wendt: textiel en tassen  
5. Reinier van Bochove: graffiti-art  
6. Edith van Eijden-Calis: keramiek  
  
De kunstenaars maken deel uit van de Meentwerf-community. Zij organiseren workshops, 
Open Dagen etc.  
  

                           
  
De Ger  
  
In de Ger die op het terrein staat worden ontmoetingen en vieringen georganiseerd op het 
gebied van natuurbeleving. De Ger is eigendom van Lindeke Mast.  
  
  
Knoest  
  
Knoest is een organisatie voor jeugdhulpverlening.  
Zij zijn 3 dagen in de week vaste gebruikers van  
La Kantina. Ook beheren ze, samen met de kinderen,  
moestuinen op het terrein. Met de producten wordt  
gekookt in de Meentwerf.  
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La Kantina  

La Kantina, het centrale gedeelte van de Meentwerf, wordt per dagdeel verhuurd aan 
verschillende buurtgroepen. Daarnaast initieert De Meentwerf zelf ook activiteiten conform 
de doelstellingen.  

Verhuur aan:  
  
* Basisschool de Sterrenwachter (diverse malen gemiddeld 100 gasten)  
* Versa Welzijn (jongerenwerk) (diverse malen gemiddeld 30 gasten)  
* Cool & Chill jongerencoaching (diverse malen 5-10 gasten)  
* Gezondheid Coöperatief Nederland (diverse malen 30-40 gasten)  
* Tangoschool voor Tangosalon (60 gasten) 
* Tangoschool lessen (wekelijks gedurende 3 maanden, gemiddeld 15 paren)  
* Buurtvergaderingen (diverse malen, 30-60 gasten)  
* Verjaardagsfeestjes kinderen en volwassenen (diverse malen, 40-80 gasten)   
* Einde schooljaarfeestjes (diverse malen, ongeveer 30 gasten)    
* Oefenruimte kunst en toneel (diverse malen, 5 tot 12 participanten)  
* Boekpresentatie (70 gasten)  
* Vrijwilligers stichting Samen Varen (50 deelnemers)  
* Initiatieven café Gooise Meren (14 deelnemers)  
* Samenkomst collectanten KWF (15 deelnemers)  
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Activiteiten  

* Ieder kwartaal is er een Open Deuren Dag geweest, alle ateliers en La Kantina zijn dan 
open. In La Kantina valt de Open Deuren Dag samen met de opening van een nieuwe 
expositie. Open Deuren Dagen waren er op : 3 februari 2019, 7 april 2019, 7 juli 2019, 6 
oktober. Gemiddeld aantal bezoekers tussen de 50 en de 100.  

  
* Deelname Open Atelier Route i.s.m. Art Hilversum (2 weekenden in juni 2019). 

Met gastexposanten via Art Hilversum en in samenwerking met andere kunstenaars uit de 
Meent. Eerste weekend 150 bezoekers, 2de weekend 60.  

  
* Theater/ muziek/ dansoptredens:  
- 2 februari 2019: Theater Draad (75 gasten)  
- 10 februari 2019: Gluren bij de buren (70 gasten)  
- 2 maart 2019: Openingsfestival (400 gasten) met o.a. een optreden van de Stax 

Messengers. 
- 1 juni 2019 : Optreden Tendaberry (35 gasten)  
- 26 september: Dansvoorstelling Ongoing (25 gasten) 
- 2 november: Poëzieperformance Gaston Bannier (40 gasten) 
- 20 december: Lichtjeswandeling geïnitieerd door buurtsportcoach, in combinatie met 

kerstmarkt en in samenwerking met Wandelmeent en SHM (80 bezoekers) 
 

 
 

* Het Eetcafé op de vrijdagavond werd op 8 maart gestart. 
Doel: Laagdrempelig gezonde maaltijden serveren en ontmoeting 
faciliteren.  
Het Eetcafé heeft enkele maanden met toenemend succes gedraaid (van rond de 10 gasten 
in het begin tot 25 a 30 op het laatst). Helaas moesten wij vanwege ziekte van één van de 
koks eind juni stoppen.  

* Op 5 november opende op initiatief van twee buurtbewoners, Brigitte Binneweg en Anouck 
Dingemans op de dinsdagochtend het ZZP-café. Een plek waar zzp’ers kunnen werken en 
kunnen netwerken. 
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Workhops:  

* Ruim 300 kinderen en volwassenen hebben in 2019 workshops gehad, voornamelijk 
graffiti, maar ook keramiek, raku stoken en riemen maken.  

 

Clubs:  

* Iedere 2 weken textielclub, dames uit de buurt werken samen aan eigen textielprojecten.  
* Tai Chi iedere week 
* Theatergroep Plan B  

  

  
Bestuur  

Op 1 april 2019, een maand na de opening, legde ook secretaris Andrea Bartosova haar 
bestuursfunctie neer. Na de intensieve verbouwingsperiode wilde zij weer meer ruimte voor 
haar carrière. Het was een enorme uitdaging om het bestuur weer compleet te krijgen. We 
hadden na het vertrek van Annette Wolthers in juni 2018 immers ook geen voorzitter. 

Het zoeken naar geschikte kandidaten, de kennismakingsgesprekken etc. heeft veel tijd in 
beslag genomen. Op 1 oktober dit jaar konden we Lara Verheij verwelkomen als onze 
nieuwe voorzitter! 

Op 24 oktober kreeg penningmeester Karolina Blaauw een prachtige dochter! Tijdens haar 
zwangerschapsverlof werd zij vervangen door Jolanda Haket. 

  

Vrijwilligers 

De Meentwerf drijft op vrijwilligers. Na de vele klussers die tijdens de verbouwing hebben 
geholpen, werd het team uitgebreid met o.a. barmedewerkers, websitebouwer, grafisch 
ontwerper. Aan het eind van het jaar telden we zo’n 20 vaste vrijwilligers.  

Speciale vermelding verdienen John Zijdel en Thomas Witkamp. Beiden 
vrijwel dagelijks op het terrein aanwezig. 
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John Zijdel is all-round. Waar iedereen er na de verbouwing behoorlijk 
doorheen zat pakte hij met enorm veel inzet de laatste klussen op. 
Daarna ontwikkelde hij zich tot onze vaste `huismeester’. 
Thomas Witkamp zorgde dit hele jaar voor het schoonhouden van het 
terrein. 
Chapeau! 
 

Communicatiekanalen 

* Eigen pagina in wijkblad `Je Meent Het’ 
* Website: www.meentwerf.nl 
* Facebookpagina: Meentwerf 
* Facebookpagina: Move the Meent 
* Aankondigingen in Het Bussums Nieuws en Hilversums Nieuws 
* Bij de opening een groot artikel van 2 pagina’s in de Gooi- en Eembode 
* Artikel in Gooizaken 
 

Externe relaties 

Buurt 

Vanaf het begin af aan hebben we regelmatig contact gehad met de Stichting Hilversumse 
Meent (beheerder van het wijkcentrum de Kruisdam) om te kijken waar we kunnen 
samenwerken en hoe we het beste op elkaar af kunnen stemmen. 

In september dit jaar nam Buurtcoördinator Ute Hoogeveen het initiatief voor een 
kennismakingsbijeenkomst met de vier grote spelers in De Hilversumse Meent: de 
Kinderboerderij, Het Centraal Wonen project Wandelmeent, de Meentwerf en de Stichting 
Hilversumse Meent. Dit zou uitmonden in een structureel overleg van de Meentmakers. 

Ook was er dit jaar samenwerking met Jongerenwerker Christine Schenkel en 
Buurtsportcoach Anouck Dingemans.   

 

Omgeving 

* Regelmatig contact met Platform Maatschappelijk Ondernemen Naarden Bussum 
* Deelname Meet &Matchdiner 
* Deelname Hilversum 100, Platform voor duurzame denkers en doeners 
 
 
Landelijk 

* Lid van en regelmatig contact met LSA (landelijke organisatie bewonersinitiatieven)  
* Deelname Laboratorium Right to Bid. Een denktank in opdracht van VNG en Ministerie van 
BZ Doel is een handreiking op te stellen met tips voor zowel gemeentes als voor 
bewonersinitiatieven m.b.t. overname maatschappelijk vastgoed. 
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Het Gebouw en Terrein  

* De verbouwing is voltooid.  
* Buitenterrein opgeknapt: geveltuintjes aangelegd, groen ontgonnen.  
* Schuur gebouwd.  

      
 

 

 

  
Blik op de Toekomst 
 
De plannen voor 2020: 
* De ingeslagen koers aanhouden: zoveel mogelijk een plek bieden aan 
maatschappelijke en culturele activiteiten in de Hilversumse Meent. Onze 
naamsbekendheid groeit en daarmee het aantal bezoekers.  
* Het bestuur moet worden aangevuld met een secretaris.  
* Het aantal vrijwilligers moet worden uitgebreid en de vrijwilligers zullen een duidelijker         

taakverdeling krijgen, zodat zij meer zelfstandig kunnen opereren.  
* Processen kunnen beter gestroomlijnd worden, nu de eerste `experimenteerfase’ achter 

de rug is.  
 
Aandachtspunten: 

  * Meent-brede activiteiten  
  * Hoe helpen we elkaar vooruit op het gebied van duurzaamheid?  
  * Meer participatie mensen met migratieachtergrond  
 
  Financieel: 
  Een gezonde exploitatie. Streven is het jaar met winst af te kunnen sluiten, zodat we een   
  financiële buffer op kunnen bouwen. 
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Tot Slot 
 
Grote dank aan iedereen die de Meentwerf mogelijk maakt! Speciale dank aan 
alle vrijwilligers Stichting Doen en de gemeente Hilversum! 
 

 
   Namens het bestuur,	
	
   Lot Vermeer, zakelijk leider Meentwerf    
				Wandelmeent 3    
			1218CM Hilversum    
	 M: 06-40701000 
 
 
 

 


