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Jaarverslag Vereniging Hart voor Hilversum 

 
Hart voor Hilversum is een lokale partij die zich inzet voor lokale 

onderwerpen. Hart voor Hilversum staat altijd open voor wat 

leeft in de wijken en buurten en heeft als doelstelling het 

bevorderen van burgerparticipatie en bestuurlijke transparantie. 
 

2021 

 

Het tweede Covid-19 jaar, met al zijn beperkingen, is ook 

het jaar waarop wij ons voorbereiden op de GR2022 

(gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022).  

Daartoe heeft de Algemene ledenvergadering (ALV) eerst 

het Kiesreglement en de Procedure rondom verkiezingen en 

coalitievorming vastgesteld, hebben de fractie en het 

bestuur de campagnestrategie opgezet en ging in 

november het campagneteam van start. U kunt daar elders 

over lezen. 

We zijn zeer verheugd dat we in 2021 twee nieuwe 

bestuursleden hebben kunnen verwelkomen.  

In de tweede kamer is veel aandacht voor het feit dat 

lokale politieke partijen, zoals Hart voor Hilversum, anders 

dan landelijke partijen, geen financiële ondersteuning 

krijgen voor onder andere scholing en kennisbevordering. 

We zijn er dan ook extra trots op dat de vereniging zo goed 

functioneert.  

We kijken terug op een jaar waarin we hard hebben 

gewerkt aan de binding in de vereniging, aan onze 

politieke verantwoordelijkheid als coalitiepartij in de raad en 

het college, en aan onze professionalisering. We maken ons 

op voor de verkiezingen in 2022.  

Bestuur Hart voor Hilversum 

  

                                                   

 

Secretariaat p/a  A. Pelsink        

Heidestraat 11                                 

1216 CK Hilversum   

06-22401686 

www.hartvoorhilversum.nl  

 

Bestuursleden 2021  

        

Angelika Pelsink, voorzitter 

  

Atty van der Meer, 

penningmeester 

 

Joris Enkelaar 

 

Mark van Zelderen 

 

 

                

 

http://www.hartvoorhilversum.nl/
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Bestuur en ALV 

 

We hebben in 2021 vier ledenvergaderingen gehouden. Drie daarvan zijn digitaal via Zoom en 

één keer, in november, hebben we elkaar fysiek mogen ontmoeten.  

 

 

In de eerste ALV, in maart, wordt een belangrijk document vastgesteld: “Het Kiesreglement en 

de Procedure rondom verkiezingen en coalitievorming”. Dit document wordt onze leidraad 

voor de komende periode. Om het kiesreglement en het Huishoudelijk Reglement op elkaar te 

laten aansluiten wordt het Huishoudelijk Reglement op punten aangepast. De rest van de 

vergaderagenda bestaat uit het vaststellen van de gebruikelijke stukken, het verslag van de 

kascommissie bestaande uit Jan Slingerland en Malika Boukhriss en het geven van décharge 

aan het bestuur, op dat moment bestaande uit Atty van der Meer en Angelika Pelsink.  

 

Een zoektocht naar nieuwe bestuursleden wordt in gang gezet, maar levert pas in december 

resultaat op. We zijn zeer verheugd dan twee nieuwe bestuursleden, Mark van Zelderen en 

Joris Enkelaar te mogen begroeten.  

 

Bij de tweede ALV dit jaar, in april, wordt de kiescommissie benoemd, bestaande uit Marja     

Nijnuis, Willem Kralendonk en Angelika Pelsink.  

 

De derde vergadering wordt gehouden in HEELO en de kiescommissie brengt haar 

bevindingen naar voren. De kandidatenlijst wordt door de ALV gewijzigd en vastgesteld.  
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In de laatste ALV van het jaar wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld, de campagne 

toegelicht en de nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. 

 

Tot oktober verschijnt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief voor de leden. Men kan daarin 

nader kennis maken met de fractieleden, lezen wat er op politiek gebied gebeurt en hoe het 

staat met onze verkiezingsbeloften: de 15 speerpunten.  

Activiteiten                     

  In de wijken 

Het wijkspreekuur is een goede formule, maar door Corona kon het nauwelijks plaatsvinden. 

Daarom is een alternatief bedacht: de (wijk)wandeling. Als aftrap vond de Hartstocht plaats in 

oktober. Een wandeling van een uur in het bos bij ‘t Laer op de grens met Laren. De 

gesprekken leveren waardevolle informatie en contacten op voor de raadsleden en de 

vereniging vaart er wel bij, omdat deze werkwijze inwoners aanspreekt om lid te worden.  

              

In de Riebeeckgalerij heeft Hart voor Hilversum raadslid Malika Boukhriss haar spreekuur in het 

Huis van de Buurt en is ze aanspreekpersoon voor nieuwkomers.  
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Twee leden van Hart voor Hilversum nemen deel aan de klankbordgroep de Lelie, waardoor 

eindelijk schot komt in de herbouw van het buurthuis de Lelie in Zuid, na de brand vier jaar 

geleden.  

De griffie organiseert het jaar voor de verkiezing de cursus 

“politiek voor inwoners”, een “must”voor iedereen met 

politieke aspiraties. Hart voor Hilversum levert enthousiate en 

kundige sprekers op deze avonden.     

Campagne 

De fractie volgt twee digitale workshops verzorgt door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen 

en stelt op deze wijze haar campagnestrategie op.                

De uitwerking wordt uitgevoerd door het campagneteam bestaande uit de volgende mensen: 

Karin Walters, Carolien Jansson, Regie Redmeijer, Eduard Metz, Malika Boukhriss en Angelika 

Pelsink. Eerst worden inventarisaties gedaan en taken verdeeld. Regie en Carolien verzorgen 

de coördinatie en communicatie, Angelika regelt de inkoop en de marketing, Karin schrijft 

haar vingers blauw en zorgt dat ze overal vrolijk op de foto’s staat en Eduard is de 

huisfotograaf. 

                                               

Nieuwe jassen          pallet met 50.000 folders 

De interviews en stroom aan updates op Facebook zijn het domein van Regie, Karin neemt 

Twitter voor haar rekening. Carolien en Malika maken filmpjes van ieder kandidaat raadslid en 

totaal worden 148.000 flyers of folders gedrukt en gedurende de campagnetijd, die doorloopt 

tot 15 maart 2022, verspreid door heel Hilversum.  
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We willen een eigen huisstijl voor onze 

posters en flyers tijdens de campagne en 

daar zorgt J.P. de Zwart van de 

Ontwerpfabriek voor. De verbeterde 

website levert een goede taak als het 

gaat om informeren, de site wordt 

regelmatig bezocht, er worden vragen 

gesteld via de mail en de telefoon. 

 

 

Wonen 

Fractielid Regie Redmeijer zorgde voor nieuw politiek elan door met haar collega van de VVD, 

Haitske van de Linde, het Flexwonen te introduceren. De Hilversumse politiek, van links tot 

rechts, werd uitgedaagd in mogelijkheden te denken. De boel in beweging krijgen, dat was 

hun wens. Gezamenlijk werkten zij aan een initiatiefvoorstel over het thema ‘Flexwonen’, in de 

hoop manieren te vinden om beweging te krijgen in de vastgelopen woonmarkt. 

Flexwonen is een paraplu-begrip waarbinnen zowel het ombouwen van bestaande panden 

(transformaties) als het neerzetten van tijdelijke (flexibele) woningen vallen.  

 

 Participatie 

Jan Slingerland scherpt zijn notitie over participatie aan en in de praktijk hebben raads- en 

commissieleden veel contacten met inwoners. Er is aandacht voor de buurthuizen, de lokale 

initiatieven en de ontwikkelingen van het Bruisend Hart. Nieuw is de focus op de Hilversumse 

ondernemers. Veel lokale ondernemers en hun werknemers werken én wonen in Hilversum. Er is 

veel zorg om de gevolgen van de pandemie en de arbeidsmarkt kan beter functioneren. Ook 

dit jaar zetten wij de werkers in de zorg met een koekjes actie.  

In Hilversum zijn voldoende burgerinitiatieven die wegen zoeken om de lokale overheid te 

benaderen, maar niet altijd de juiste ingang weten te vinden. De kracht van Hart voor 

Hilversum ligt nu juist op dit vlak. Wij zijn bruggenbouwers puur sang. Dit ombudswerk staat niet 

op de voorgrond en komt weinig aan het licht. Toch geloven wij in deze aanpak waarbij de 

inwoner na direct contact weet waar hij of zij aan toe is en op eigen kracht verder kan. Zo zijn 

we intermediair geweest voor buurtinitiatieven. Inwoners weten ons te vinden en voelen zich 

gehoord door de politiek. 
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Leden en fractie 

 

De vereniging telt begin 2021 58 leden. We nemen in 2021 afscheid van 6 leden. Tot onze grote 

schrik is een zeer betrokken lid overleden. We verwelkomen 10 nieuwe leden. Op 1 januari 2022 

zijn er 62 leden. 

 

Hart voor Hilversum heeft 7 van de 37 zetels in de raad. Onze raadsleden worden bijgestaan 

door 3 commissieleden. We verwelkomen dit jaar een nieuwe fractieondersteuner. Hiermee 

bestaat de fractie uit 11 leden. Ieder fractielid heeft specifieke aandachtsgebieden, 

portefeuilles genaamd.  

De fractie bestaat uit de raadsleden Jan 

Slingerland, fractievoorzitter, Hakan Koç vice-

voorzitter, Malika Boukhriss, Regie Redmeijer, 

Michiel Eerenberg, Ron Lancé en Ria de Jong. De 

commissieleden zijn Chris Groeneveld en 

Carolien Jansson en Rick van Paridon. Remco 

Roeters is fractieondersteuner. Commissieleden 

worden formeel geïnstalleerd en kunnen 

meespreken tijdens 

raadscommissievergaderingen, maar niet tijdens 

de raadsvergadering.  

Vergis je niet in het werk van een raadslid. Je 

moet kennis hebben én het durven om je mening 

naar voren te brengen en te staan voor een 

bepaalde zaak. Daarbij is het van belang om te 

kunnen handelen in een politieke omgeving en 

goed te communiceren. 

 

 

Foto: portefeuilleverdeling in de  fractiekamer  

 

Hart voor Hilversum kent een fractieprofiel waarin beschreven staat wat een fractielid moet 

kunnen (leren) om een goed raadslid te kunnen zijn. De fractieleden hebben persoonlijke 

voortgangsgesprekken met het bestuur om hun verwachtingen en inzet up-to-date te houden. 

Het is een investering in Hilversum, in Hart voor Hilversum maar ook in jezelf en we hebben 

allerlei cursussen beschikbaar om jezelf verder te ontwikkelen. 

Een voorbeeld zijn enkele trainingen en cursussen die door fractieleden in 2021 gevolgd zijn: 

Debatvaardigheden, Campagnestrategie, Right to challenge/participatie, een training bij de 

van Oldebarnevelt academie over de Omgevingswet en diverse online leermodules voor 

raadsleden via het Kennispunt, de NVR1 en de VNG2. 

          

 
1 Nederlandse Vereniging van Raadsleden 
2 Vereniging Nederlandse Gemeente 
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Een greep uit de politieke hoogtepunten 

Het politieke werk gaat gewoon door.  Wat heeft Hart voor Hilversum concreet bereikt? Een 

greep uit onze wapenfeiten in het jaar 2021: 

♥ Regelmatig in woord en geschrift blijvend aandacht vragen voor actieve inwonersparticipatie 

zoals bij de Gebiedsagenda en behoud van inspreekrecht voor inwoners bij de Raad. 

♥ Betrekken van ideeën en wensen van 

bewoners bij de plannen rondom het Bruisend 

Hart (spoorzone en omgeving). 

♥ Aandacht voor de grote inzet tijdens de 

pandemie door de Boa’s (zie fot0) 

♥ Actievoeren in Den Haag voor meer geld van 

het Rijk voor de jeugdzorg. Hierbij was Karin 

Walters ons boegbeeld. 

♥ Op de bres voor bewoningsplicht en tegen 

woningspeculatie: op het Lucentterrein in Oost 

worden nieuwbouwwoningen tegen flinke 

bedragen verhuurd. Dat is niet oké. 

♥ Baas in eigen Hilversum (en niet de MRA3). 

♥ Bijstaan van lokale ondernemers, zoals op de Gijsbrecht en op het bedrijventerrein Zuidwest 

(Kerkelanden en Havengebied). 

♥ Bijstaan van inwoners zoals op de Loosdrechtseweg en de Kleine Drift/Minkelerstraat over de 

verkeersveiligheid, zoals bij bewoners op de Zuiderheide over bouwplannen van Dudok Wonen. 

♥ Reële plannen voor het zwembad met peuterbadje bij de Arenapark. 

♥ De vrijwilligerspremie weer terug in de begroting. 

♥ Aandacht voor de Kindergemeenteraad en de toekomstvisie van de jeugd. 

 
3 Metropoolregio Amsterdam 
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♥ Bijstaan van Dierenasiel Crailo en de Dierenambulance bij hun 

plannen tot samengaan en voor nieuwbouw. 

♥ moties ingediend of collegevragen gesteld over: energiescan, 

warmte en energietransitie, coronamaatregelen voor buurthuizen 

en ondernemers, verontreiniging grond Anna’s Hoeve, 

borstkankeronderzoek vrouwen, gif transporten, inburgering, 

biodiversiteit,  

                                       

Financieel 

De inkomsten van de vereniging en de fractie gezamenlijk 

bestaat uit afdrachten van raadsleden en wethouder, donaties 

en contributies, totaal € 6.635,-.  

 

Er is een subsidie van de gemeente van € 3.173,-  die uitdrukkelijk 

bedoeld is ter ondersteuning van de werkzaamheden van de 

fractie en alleen daarvoor aangewend wordt. Deze gelden 

dienen apart te worden verantwoord aan de gemeente.  

 

Het jaar 2021 kent de volgende kosten: promotie, bijeenkomsten, 

campagne en social media, samen €2.436- en algemene kosten 

voor ICT, kantoorkosten, bankkosten, advies, ledenvergadering en 

fractiekosten, samen: € 6.537,- totale uitgaven bedragen €8.973,- 

Het positieve resultaat voor 2021 zijnde € 835,- wordt toegevoegd 

aan het eigen vermogen en vormt een reservering voor de 

verkiezingscampagne in 2021 en een reservering voor 

terugvordering gemeentevergoeding fractiewerk. 

Ultimo 2021 bedraagt het eigen vermogen € 18.228 ,- 

 

 

 

De financiële middelen van de vereniging zijn bedoeld voor 

campagne en zaken die de vereniging betreffen zoals drukwerk, 

ledenvergadering en bestuurskosten. 

 

Hart voor Hilversum is een organisatie met ANBI status, de 

jaarstukken worden na vaststelling door de ALV op de website 

geplaatst.  

                        

 

 

En 2022? 

 

                          

GR 2022! 

 

 

Ledenwerving, scouting 

aankomende talenten en 

campagnevoeren 

 

                         

Goed luisteren naar de 

inwoners; betrekken bij de 

plannen van de lokale 

overheid en verbinden als 

er burgerinitiatieven 

ontstaan  

 

 

 

Foto’s: Eduard Metz 

Tekst: Angelika Pelsink  

Opmaak: Angelika Pelsink 

 


