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Inleiding  

 

2021 begon met een zware lockdown.  

 

Het jaar werd getekend door continu schakelen: van plannen, schrappen, 

aanpassen, weer opstarten, team bouwen, weer stoppen, 1,5 meter 

beperking enz. Het was een verwarrend en uitputtend jaar in die zin.  

 

Ons motto was steeds: doen wat wél kan, maar door de anderhalve meter 

beperking leidde dat uiteraard tot onrendabele activiteiten, omdat er maar 

zo weinig bezoekers konden komen. 

 

Ook de QR code bracht onrust. Wanneer scannen we wél, wanneer niet. 

 

We startten het wereldeetcafé. Een verademing! Met succes, maar ook 

dat moest uiteindelijk stoppen door corona.  

  

Gelukkig kon er in de ateliers nog gewerkt worden en ook de 

kinderopvang (jeugdhulpverlening) ging door. 

 

We sloten het jaar af met een prachtig Lichtjesfestival.  

 

En kijken uit naar een periode waarin we weer op kunnen bouwen en de 

organisatie duurzaam door kunnen ontwikkelen.  
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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 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 en natuurbeleving centraal staan. Hierbij richten 

we ons op mensen van verschillende leeftijden en verschillend 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.   
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Jaarverslag 2021  
 

Vaste Gebruikers  

In de Meentwerf zijn 6 ateliers gevestigd voor de creatieve 

sector. In 2021 zijn alle ateliers bezet. De kunstenaars zijn 

geselecteerd op diversiteit in discipline en op professionaliteit.  

 

Zij maken deel uit van de Meentwerf en organiseren workshops, 

Open Deuren Dagen etc 

Gelukkig kon er in de ateliers wel gewerkt worden, Daardoor werd de Meentwerf toch 

dagelijks gebruikt, ondanks de corona. 

Vaste huurders ateliers. 

 

1. Ludek Tikovsky: fotografie en schilderijen    https://www.tikography.com/ 

2. Lot Vermeer: design             http://www.elfi-toys.nl/ 

3. Valeska Custers: schilderijen  

4. Sacha Wendt: textiel en tassen                     https://www.sachawendt.nl/ 

5. Jesse van den Berg: Lampenontwerper.       https://www.lichtbeurs.nl/ 

6. Edith van Eijden-Calis: keramiek           https://edithvaneijden.nl/ 

  

.  

                   
                           

  

De Ger  
  

Op het terrein van de Meentwerf staat een Ger, die eigendom van Lindeke Mast is, waarin 

ontmoetingen en vieringen op het gebied van natuurbeleving en persoonlijke ontwikkeling 

plaatsvinden. Zo voert een coach daar gesprekken met kinderen en volwassenen. De Ger 

draagt bij aan kennismaking met andere culturen en andere gebruiken en prikkelt de 

verbeelding.”    
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Knoest  
  

Knoest is een organisatie voor jeugdhulpverlening. Zij waren in 2021 drie dagen in de week 

vaste gebruiker van La Kantina.  

Samen met de kinderen beheerden ze in 2021 de moestuinen op het terrein. Met de 

producten werd gekookt in de Meentwerf. Iedere schoolvakantie organiseerde Knoest  ten 

minste 1 vakantiedag met een speciaal programma op de Meentwerf. 

De kinderen van Knoest werkten regelmatig samen met de kunstenaars op het terrein, zodat 

zij ook kennis konden nemen van verschillende vormen van kunst en technieken. 

Per 1 januari 2022 zal Knoest naar een grotere locatie vertrekken. Zij hadden inmiddels 

verschillende vestigingen in de regio, en hebben nu iets gevonden waar alle vestigingen én 

kantoor onderdak vinden.  

La Kantina en Buitenruimte 

 

 

La Kantina wordt per dagdeel verhuurd aan verschillende mensen en organisaties. Ook 

organiseert de Meentwerf zelf activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en ontmoeting.  

De coronaperikelen zijn uiteraard ook niet aan onze deur voorbijgegaan. We begonnen het 

jaar met een harde lockdown.  

Verder hebben we steeds gekeken naar wat kan wél. Dat betekende dat we ons buitenterrein 

open stelden voor activiteiten die normaal elders op binnenlocaties plaatsvonden, wat nu niet 

kon. 

Voorbeelden zijn jazzballet en een theaterschool voor kinderen, die daardoor toch konden 

trainen en voorstellingen spelen. 
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Na de harde lockdown startten we onze activiteiten weer op, o.a.: 

     

 

Vanuit Stichting Meentwerf georganiseerd:  

*Vrijdagavond Eetcafe: Eten uit alle windstreken met koks uit alle windstreken 

*Hee kopje koffie. Voor ZZPers om te werken, en verder voor iedereen die zin heeft in een 

praatje  

*Meentwerf Klassiek: klassieke concerten 

*Open Deuren Dagen: bezoekers maken kennis met kunst en ambacht 

*Exposities gastexposanten 

 

Lokale samenwerkingen met gemeente/ Meentmakers 

*Gluren bij de Buren 
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*Lichtjesfeest 

*Midsummerfestival: muziek, cabaret en kindervoorstelling. 

*Alegría, Spaanstaligenclub 

 

Maatschappelijke verhuur: 

*Textielclub  

*Meent Muziek: laagdrempelig samen muziek maken 

* EHBO cursussen baby’s (jonge ouders) 

*Buurtvergaderingen 

*Yoga 

*Stilte ochtenden 

*Oefenen band en muziekschool 

*Creatieve vriendinnenclub 

*Koorrepetities 

*Netwerkbijeenkomsten 

*Familieopstellingen 

 

Overige/ Commerciële verhuur 

*Verjaardagen 

*Jubilea*  

19 december sloten we het jaar af met een Lichtjeswandeling, i.s.m. Centraal Wonen 

Wandelmeent, Stichting Hilversumse Meent en Versa Welzijn. Inwoners van de Hilversumse 

Meent werden uitgenodigd hun huis en tuin mooi te decoreren. We organiseerden een 

speurtocht langs de mooiste plekken. Op 3 locaties was catering aanwezig. In de Meentwerf 

maakten we o.a. een slinger met kerstwensen uit allerlei culturen, en zorgden statushouders 

voor de catering. We deelden ruim 80 gratis soep uit, en even zoveel warme choco en 

glühwein. Het was een verademing, juist in deze tijd van corona, om tóch ontmoeting en 

verbeelding mogelijk te maken.  
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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 op de dinsdagochtend is breder getrokken en nu inloop voor iedereen.  

 

Bestuur  
 
Het bestuur bestaat in 2021 uit: 
 
Aleida Verheus: voorzitter 
Mieke Alers: secretaris 
Karolina Blaauw: penningmeester. 
 
Lot Vermeer is op inhuurbasis werkzaam voor Stichting Meentwerf als 
zakelijk leider. Deze deeltijdfunctie wordt ten behoeve van het realiseren 
van bijzondere projecten uitgebreid op basis van omzet en netto 
resultaat. 
 
Het bestuur vergadert iedere 6 tot 8 weken. Wegens corona vond dat 
regelmatig plaats via Zoom-meetings. Tussen de vergaderingen door 
worden dringende zaken overlegd via mail of de whats app groep. 
 
Op 1 juli is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 
werking getreden. Iedere vergadering van het bestuur staat een 
onderwerp van de WBTR op de agenda en wordt gekeken of er 
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aanpassingen van het huishoudelijk reglement en de statuten nodig zijn. 
Ook de Governance Code voor Cultuur, wordt op deze manier 
stapsgewijs geïmplementeerd. 
 

Vrijwilligers  

De Meentwerf drijft op vrijwilligers. 
Aan het eind van het jaar telden we zo’n 35 vrijwilligers. Sommigen 
incidenteel, anderen zijn wekelijks of zelfs dagelijks actief. 
  
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. Door de corona was er geen continuïteit in de activiteiten, 

waardoor het lastig was een stevig team te bouwen. Geschikte medewerkers vertrokken, 

omdat ze elders een baan kregen.. 

 

Wel lukte het om de samenwerking aan te gaan met vrijwilligers met een andere culturele 

achtergrond. We deden mee met Friend4Friend, een project waarbij een Nederlandse 

jongere samen met een nieuwkomer vrijwilligerswerk doet.  

 

Via de wijkopbouwwerker Zina Kesab vonden statushouders de weg naar de Meentwerf. 

 

Ook deden we mee met NL Doet. We maakten in dat kader samen met vrijwilligers 

bloembakken op het terrein.  

 

Verder hadden we in 2021 5 stagiaires van ROCvA- MBO College.   

 

Communicatie 
 
In de communicatiestroom maakten we de terugkerende 

publiciteitsmomenten en taken inzichtelijker, waardoor er meer rust 

en tijdwinst op dat vlak zou moeten komen. Door Corona was dat 

nog niet zo doordat er veel extra gecommuniceerd moest worden 

over afgelaste activiteiten of de gewijzigde opzet ervan. In 2022 

hopen we weer een goede jaarplanning te kunnen maken, met 

daaraan gekoppeld een publiciteitsagenda.”    

 
We kregen dit jaar een eigen vitrine in het winkelcentrum, om onze 
activiteiten aan te kondigen. 
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Externe relaties 

Buurt 

De buurtcoördinator van de Hilversumse Meent was een groot deel van 2021 wegens ziekte 

afwezig. Daardoor, en ook door corona, stond het reguliere buurtoverleg met de 

Meentmakers (de vier spelers in het maatschappelijk/culturele veld in de Meent) op een laag 

pitje.  

Voor de Lichtjeswandeling in december wisten we elkaar wel weer te vinden. Ook Versa 

Welzijn sloot zich voor deze gelegenheid aan.  

Er werd dit jaar ook regelmatig samengewerkt met Buurtsportcoach Anouck Dingemans   

Omgeving 

*Deelname Hilversum 100, Platform voor duurzame denkers en doeners 

Meentwerf werkt graag samen op het gebied van duurzaamheid. 

*Netwerk culturele instellingen in het Gooi 

Jaarlijks een bijeenkomst van dit netwerk, om uit te wisselen en van elkaar te leren.  

Landelijk 

*Lid van en regelmatig contact met LSA (landelijke organisatie bewonersinitiatieven)  

 

  

 

Communicatiekanalen 

*Website: www.meentwerf.nl 
*Facebookpagina: Meentwerf 
*Facebookpagina:  
Move the Meent 
*Facebookgroep Live Muziek Hilversum 
*Aankondigingen en artikelen in Het 
Bussums Nieuws en Hilversums Nieuws 
*VVV Hilversum 
*Instagram 
*Maandelijks pagina in wijkblad 
`Je Meent Het’ 
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Blik op de Toekomst 
 

In 2022 willen wij: 

* wij hopen op een corona-vrij 2022 zonder voor onze exploitatie en buurtfunctie 

beperkende maatregelen. 

Zolang dat niet het geval is blijven we mogelijkheden zoeken en vinden om onze 

doelgroep te bereiken, en zij ons.  

 

* een mooi cultureel programma neerzetten voor jong en oud. 

Het programma voor seizoen 2022/23 zullen wij presenteren op Bussum Cultureel. 

*speciaal programma: Meentwerf Klassiek 

 

*het eetcafé op de vrijdagavond heropstarten. 

 

* de buitenruimte vergroenen, en een multifunctionele vuurplaats met schuur  

realiseren.  

 

*twee bewegwijzeringsborden plaatsen, zodat de Meentwerf beter vindbaar is. 

 

* de duurzaamheidsmaatregelen die bij de verbouwing zijn blijven liggen alsnog uit 

voeren. Daar een tijdpad voor maken. 

 

* Het kernteam uitbreiden 

 

*Storytelling: een brochure maken met achtergrond van de Meentwerf. Deze zal 

september tijdens Bussum Cultureel gepresenteerd worden. 

 

Aandachtspunten: 

*Meent-brede activiteiten  

*Op de werkvloer processen beter stroomlijnen. Daarvoor is een automatiseringsslag nodig 

*Hoe helpen we elkaar vooruit op het gebied van duurzaamheid?  

*Participatie door mensen met migratieachtergrond continueren. 

 

Financiëel: 

De jaarrekening laat zien dat er een vergelijkbaar resultaat is als in 2020, nl. zo’n 5500  

winst. Ondanks corona een bescheiden winst. 

We hopen zodra de corona voorbij is weer te kunnen werken aan een gezonde exploitatie. 

Het is noodzakelijk een financiële reserve op te bouwen en te behouden, om mogelijk 

toekomstige tegenslagen het hoofd te kunnen bieden. De tariefstelling voor verhuur aan met 

name niet-maatschappelijke doelen zal daarom aangepast worden. Ook hopen we een 

nieuwe vaste huurder voor enkele dagdelen aan te trekken. 

 

 Tot Slot 

 
Grote dank aan iedereen die de Meentwerf mogelijk maakt! 
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