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Inleiding
Net als voor iedereen was 2020 voor ons een jaar dat we ons heel anders
hadden voorgesteld.
De exploitatie liep boven verwachting, de agenda zat vol, en opeens, in
het weekend van 15 maart viel het doek.
Wat volgde was een verwarrende periode, of eigenlijk een verwarrend
jaar. Er werden nog veel dingen geboekt maar ook evenveel weer
gecanceld.
Gelukkig kon er in de ateliers nog gewerkt worden en ook de
kinderopvang (jeugdhulpverlening) ging door.
We bewogen mee met de storm, en keken steeds naar: wat kan wél.
En maken plannen voor betere tijden.
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Visie en Missie
Kunst en de samenleving
Kunst, creativiteit, educatie 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.
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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.

Vooruitgang en vernieuwing
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.
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Met opmaak: Afstand Na: 0 pt

Jaarverslag 2020
Vaste Gebruikers
In de Meentwerf zijn 6 ateliers gevestigd voor de creatieve
sector. In 2020 zijn alle ateliers verhuurd.
Ondanks de corona kon er gGelukkig kon er in de ateliers wel gewerkt worden in de
ateliers, Daardoor waardoor werd de Meentwerf toch dagelijks gebruikt,
werdondanks de corona.
Helaas besloot Reinier van Bochove van Reino Art in oktober zijn
atelier op te zeggen. Zijn werk bestond voor een groot deel uit het
geven van workshops, en met de 1,5 meter maatregel was zijn
atelier daarvoor te klein geworden.
We startten met alle vaste gebruikers een selectieprocedure. Er
waren veel aanmeldingen. I.v.m. de samenstelling van de groep
wilden we graag weer een man, en ook diversiteit in disciplines was
een gezamenlijke wens. Jesse van den Berg kwam als nieuwe
huurder uit de bus. Per 1 december trok hij in zijn atelier om hier
lampen te vervaardigen.
Vaste huurders ateliers:.
1. Ludek Tikovsky: fotografie en schilderijen
2. Lot Vermeer: (social) design
3. Valeska Custers: schilderijen
4. Sacha Wendt: textiel en tassen
5. Reinier van Bochove: graffiti-art /

Jesse van den Berg: lampenontwerper.
6. Edith van Eijden-Calis: keramiek

De kunstenaars maken deel uit van de Meentwerf-community. Zij organiseren
workshops, Open Dagen etc.
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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.
In de Ger in 2020:
15 bijeenkomsten tijdens volle en nieuwe maan (bedoeld om mensen uit de
24/7 economie te halen en even te laten landen in het ritme van de
planeet) (de andere 9 vielen uit vanwege coronamaatregelen).
4 filmvertoningen.
4 presentaties doorlopend inkomen.
3 inspiratiemiddagen.
1x ter beschikking gesteld aan collega voor familiefeestje.
4x verhuurd (filmopname, verjaardag, bijeenkomst discussiegroep, gespreksronde
met [klein]kinderen)
3x verhuurd aan Knoest (seizoensbijeenkomst voor alle groepen)
Daarnaast een coach die hele fijne ervaringen heeft met het behandelen
van kinderen en volwassenen.
En een onderneemster die de Ger gebruikt om in te tunen op haar praktijk.
Helaas konden veel geplande bijeenkomsten en evenementen niet doorgaan
dit jaar (Dance to Heal the Earth, Geluksroute, Kerstmarkt, een
bruiloft).
Fysiek is dit jaar de buitenruimte rondom de Ger helemaal onder handen
genomen. Veel hulp gehad van vrijwilligers.
Alle paden zijn nu af (naar de keuken, naar de Ger en rondom de Ger).
Er is een houthok getimmerd.
De grond aan de westkant van de Ger is ontdaan van alle plastic, glas,
scherpe stenen en ijzer (3 emmers vol).
Er is daar een grasveld aangelegd.
In de borders zijn dahlia's, cosmea, guldenroede, ridderspoor,
vlinderplant, lupines, hesperis en phlox geplant.
Een blauwe klimmer heeft fantastisch gebloeid in het rozenboogje.
5 courgetteplanten hebben een enorme oogst gebracht (de grootste was
67cm lang en 6,6kg zwaar).
Er is tijm, oregano en pepermunt geplant langs het keukenpad.

Knoest
Knoest is een organisatie voor jeugdhulpverlening. Zij zijn 3 dagen in de week vaste
gebruiker van La Kantina. Ook beheren ze, samen met de kinderen, moestuinen op
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het terrein. Met de producten wordt gekookt in de Meentwerf. Ook organiseert
Knoest iedere vakantie ten minste 1 vakantiedag. Gelukkig kon ook Knoest ondanks
corona toch het hele jaar doorgaan met haar activiteitenblijven.

La Kantina
La Kantina wordt per dagdeel verhuurd aan verschillende mensen en organisaties.
Daarnaast initieert de Meentwerf zelf ook activiteiten conform de doelstellingen.
We begonnen het jaar met een geweldige Nieuwjaarsborrel! Er kwamen zo’n 200
gasten.

Naast de reguliere activiteiten verhuurden we La Kantina volop in de periode tot aan
de eerste lockdown, en we hadden de agenda vol met reserveringen.
De feesten die plaatsvonden waren heel vaak van mensen uit de buurt (ook buren uit
de Mierenmeent) die een jubileum te vieren hadden waarvoor de huiskamer net te
klein was. Steeds vaker verzorgden we ook, met vrijwilligers, catering bij activiteiten.
Verhuringen
24 januari: Nieuwjaarsborrel Broodfonds Bussum (incl. catering)
25 januari: Ochtend kinderfeest
Avond verjaardagsfeest
1 februari: Verjaardagsfeest
8 februari : Feest (incl. catering)
13 februari : Infoavond gemeente Hilversum
15 februari: Stichting EHAK Cursus EHBO voor kinderen. (incl. lunch)
27 februari: Familielunch
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heeft opmaak toegepast: Onderstrepen

29 februari: Workshopdag Ned. Ver. Poppenspelers
7 maart:
8 maart:
15 maart:

Verjaardagsfeest
Familiefeest
Verjaardagsfeest

Hierna werd alles gecanceld. Langzaam kwamen er wel weer dingen op gang, maar
dan konden er veel minder mensen in deelnemen i.v.m. corona. Hadden we eerder
bijeenkomsten van tot wel 80 mensen, nu werd hetmocht maximaal 20.
We hadden net een mooi contract gesloten met een groot popkoor. Zij zouden vanaf
1 april wekelijks bij ons repeteren met 1 x per maand aansluitend een borrel. Helaas
moesten we het contract cancelen. Ook de jaarlijkse atelierroute van Art Hilversum
kon helaas niet doorgaan.
We deden mee met een ansichtkaarten actie van natuurfotografe Yvette van den
Berg (NatureBliss) en verspreidden via de plaatselijke middenstand maar liefst 2000
ansichten. Gratis! Voor mensen om elkaar een hart onder de riem te steken. De
laatste 300 gingen naar mantelzorgers.

Stichting EHAK Cursus EHBO voor kinderen gebruikte La Kantina op 18 april, 27
juni, 5 september en 29 oktober.
Op verzoek van de buurtsportcoach stelden we vanaf 11 juni ons terrein vier
donderdagen ter beschikking voor de Jazzballet en de Tai Chi, omdat de
sportscholen dicht waren. Zeker 30 mensen per keer konden zo toch op veilige
afstand sporten. Het werd afgesloten met een gezellige buiten-borrel.
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2 juli: Y
yoga
15 juli: Lets café
20 augustus: Broodfonds BBQ
23 augustus: Verjaardagslunch
29 augustus: (kleinschalig) Bruiloftsfeest (kleinschalig)
Vanaf 2 september: kappersschool 10 x een kappersschool op de
woensdagavond ( 6 leerlingen)
12 september: Familielunch
19 september: Ned. Ver. van Poppenspelers
20 september: Meditatie ochtend
4 oktober: Yoga
8 december: Creatieve vriendinnenavond

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

Activiteiten (die we zelf organiseerden):
12 januari: Nieuwjaarsborrel + Open Deuren Dag
16 januari + 28 februari: Café Español
9 februari: Gluren bij de Buren
5 maart: Dagworkshop Lisa Peek financiële vrijheid. Dit werd
georganiseerd vanuit het ZZP-café

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt
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Met opmaak: Geen afstand, Afstand Na: 0 pt, Regelafstand:
enkel
Met opmaak: Geen afstand, Inspringing: Links: 0 cm,
Afstand Na: 0 pt, Regelafstand: enkel
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt, Onderstrepen
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

13 en 14 maart: NL Doet
5 juli: Open Deuren Dag
30 augustus: Summer in the City Festival, met live muziek, cabaret
en workshop graffiti.(i.s.m. Hilversum City Marketing).

Met opmaak: Geen afstand, Inspringing: Links: 0 cm,
Afstand Na: 0 pt, Regelafstand: enkel
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

6 september: Lezing mediumschap, initiatief van buurtbewoonster.
26 september: Filmavond
4 oktober: Open Deuren Dag
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Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Rechts: 3,28 cm,
Afstand Na: 0,65 pt, Regelafstand: Meerdere 1,03 rg
heeft opmaak toegepast: Lettertype: 12 pt

19 december: sloten we het jaar af met een Lichtjeswandeling. I.s.m. Centraal
Wonen Wandelmeent en Stichting Hilversumse Meent. Het was een groot succes.
We deelden ruim 80 gratis soep uit, en even zoveel warme choco en glühwein. We
koppelden er een speurtocht aan met als motto: Wandelen is gezond! Juist nu! Met
lichtjes en heerlijke soepwarmte! Juist nu!

Vaste clubs
*iedere 2 weken op vrijdagmiddag textielclub, dames uit de buurt werken samen
aan eigen textielprojecten.
*Meent Music iedere maandagavond. De ene week oefent een band, de andere
week spelen diverse muzikanten samen onder leiding van Hein Zoete.
ZZP-café: is gestopt toen de corona-crisis begon. We zijn toen een online ZZPnetwerk begonnen. Sinds eind 2020 heeft één van de vrijwilligers, Karin
Koopmans, de taak op zich genomen het ZZP-netwerk uit te breiden en te
beheren. Het ZZP-café had ook netwerkborrels en lezingen gepland, maar die
gingen vanwege corona niet door, behalve de workshop financiële vrijheid.
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Exposities
Dit jaar hadden we drie exposities in La Kantina.
We begonnen het jaar met een expositie van Kunstencentrum Kijkoor. Schilderijen
gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking.
Vervolgens exposeerde Meentbewoner Hinke Huisman haar werk.
www.hinkehuisman.nl

We sloten het jaar af met een expositie van achterbuurvrouw Kim Overeem
https://www.facebook.com/KimOvereemKimoart/

Kruisbestuiving
Het idee achter de Meentwerf is kruisbestuiving mogelijk maken dat door
kunstenaars met verschillende disciplines samen met allerlei andere groepen in
één gebouw te laten werken kruisbestuiving mogelijk is. En dat gebeurde ook. Er
ontstonden allerlei dwarsverbanden. Verschillende kunstenaars werkten met de
kinderen van de jeugdhulpverlening. De kinderen kookten regelmatig voor een
alleenstaande vrijwilliger van de Meentwerf, de band die oefent in de Meentwerf
speelde weer op het kerstdiner van de kinderen en de nieuwjaarsborrel van het
Broodfonds, er ontstonden nieuwe muzikale samenwerkingsverbanden, er werd
gespard over businessplannen, een barvrijwilligster maakte een mooie
wandschildering enz.
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heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype,
Lettertype: 11 pt, Tekstkleur: Zwart

Bestuur
Helaas bleek de samenwerking met voorzitter Lara Verheij niet de match waarop we
gehoopt hadden. Eind januari besloten we vriendschappelijk uit elkaar te gaan.
Gelukkig was penningmeester Karolina Blaauw weer terug van zwangerschapsverlof.
Opnieuw startten we een sollicitatieprocedure.
Begin mei diende Aleida Verheus zich aan als nieuwe voorzitter. Iemand met
ervaring in verschillende functies bij bewoners adviesbureaus, woningcorporaties,
woonverenigingen, en adviseur op het gebied van duurzaamheid. Een prima match.
Half september solliciteerde Mieke Alers op de functie van secretaris.
Ook een ervaren iemand, met een achtergrond op het gebied van
communicatie en organisatie.

Daarmee hebben we gelukkig sinds oktober weer een compleet
bestuur.

Vrijwilligers
De Meentwerf drijft op vrijwilligers.
Aan het eind van het jaar telden we zo’n 20 vaste vrijwillige
medewerkers.
Doel dit jaar was het aantal vrijwilligers uit te breiden, liefst met een aantal
`sleutelfiguren’ die structureel zelfstandig een taak op zich konden nemen.
Dat is maar deels gelukt. Enerzijds omdat kandidaten die daarvoor geschikt waren
vertrokken, omdat ze elders een baan kregen. Anderzijds omdat het ook een gek
jaar was. De exploitatie verliep heel grillig, steeds opnieuw aanpassen, er was geen
continuïteit en daarmee was het lastig om processen meer te stroomlijnen, en
vrijwilligers aangehaakt te houden.
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Communicatiekanalen
*Website: www.meentwerf.nl
*Facebookpagina: Meentwerf
*Facebookpagina:
Move the Meent
*Aankondigingen en artikelen in Het Bussums Nieuws en
Hilversums Nieuws
*VVV Hilversum
*Instagram
*Maandelijks pagina in wijkblad
`Je Meent Het’
Hein Zoete van Zoete Communicatie maakte een prachtig
promotiefilmpje over de Meentwerf.

Externe relaties
Buurt
Op 22 januari hadden wij weer overleg met de Meentmakers, de vier spelers in het
maatschappelijk/culturele veld in de Meent.
Later geplande meetings werden afgeblazen wegens corona. Op 30 september
hadden wij nog een Zzoommeeting met de Stichting Hilversumse Meent. Om de
respectievelijke nieuwe bestuursleden aan elkaar voor te stellen.
De Lichtjeswandeling in december kwam tot stand in overleg met de Wandelmeent,
Meentwerf en Stichting Hilversumse Meent.
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Ook was er dit jaar regelmatig samenwerking met Buurtsportcoach Anouck
Dingemans.
Omgeving
*Deelname Hilversum 100, Platform voor duurzame denkers en doeners
We werkten aan een netwerk van Broedplaatsen in Hilversum.
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 was een handreiking op te stellen met tips voor zowel
gemeentes als voor bewonersinitiatieven m.b.t. overname maatschappelijk
vastgoed. Dit project werd eind 2020 afgerond.

Het Gebouw en Terrein
De wens is om rond een rommelige kuil in het terrein een
multifunctioneel gebouwtje neer te zetten. Daarvoor is het nodig
een vergunning aan te vragen. De bouwtekeningen ten behoeve
van de vergunning zijn nu vrijwel klaar, de vergunning zal in januari
2021 worden aangevraagd.

Blik op de Toekomst
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In De plannen voor 2021 willen wij:
*In de eerste plaats hopen we natuurlijk dat de coronamaatregelens kunnen
worden opgeheven, zodat we weer vol aan de bak kunnen met het
organiseren en faciliteren van activiteiten conform onze doelstellingen.
Zolang dat niet het geval is, blijven we mogelijkheden zoeken en vinden om
onze doelgroep te bereiken, en zij ons.
*We willen het eetcafé op de vrijdagavond opstarten zodra het weer kan,
met een nieuwe groep mensen.
*We willen de nieuwe Multifunctionele Buitenplaats realiseren.
*We willen de buitenruimte vergroenen.
*We willen een plan maken hoe we de duurzaamheidsmaatregelen die bij de
verbouwing zijn blijven liggen alsnog uit kunnen voeren. Daar een tijdpad
voor maken.
*Nu het Laboratorium Right to Bid is afgerond willen we de handreiking die
daaruit is voorgekomen, waar ondergetekende Lot Vermeer aan heeft
meegeschreven, aan de Gemeente Hilversum presenteren. We willen
onderzoeken of wij als pilot-project van Right to Bid de Meentwerf kunnen
kopen.
* Op de werkvloer moeten processen beter gestroomlijnd worden.
* Vrijwilligers zullen een duidelijker taakverdeling krijgen, zodat zij meer zelfstandig

kunnen opereren.
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.

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
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M: 06-40701000
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