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Almere, 12 juli 2018

Beste leden van Buurtschap Nobelhorst Zuid,
Helaas moeten wij jullie informeren dat de voorzitter en secretaris van Vereniging Buurtschap
Nobelhorst Zuid hebben besloten hun functie neer te leggen en het bestuurslidmaatschap te
beëindigen. Dit vanwege een verschil in beleidsvisie en zienswijze binnen het bestuur.
Het bestuur heeft, met het oog op voortzetting van de activiteiten en het waarborgen van de
continuïteit, de vacatures reeds ingevuld middels het benoemen van een nieuwe voorzitter en
secretaris conform artikel 7 lid 1 van de statuten.
De taakverdeling binnen het bestuur ziet er per 5 juli 2018 als volgt uit;
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:

Anko Kuyt
Gerard van der Nat
Lian van Os en Marco Broersma
Jeffrey Kruiskamp (tevens vicevoorzitter)

Om op een correcte wijze invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging en om het
bestuur daarin te versterken zijn wij op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen als aspirant
bestuurslid voor het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Daar het bestuur er de voorkeur aan
geeft de vertegenwoordiging binnen het bestuur af te stemmen op de verschillende velden die deel
uit maken van Buurtschap Zuid zijn wij vooral op zoek naar leden uit De Boswachterij, De Houtzagerij
en Het Landgoed.
Samen met de andere bestuursleden vervul je een trekkersrol bij de organisatie van het buurtschap,
de initiatieven en de activiteiten. Het bestuur is op zoek naar leden met ideeën, met
organisatietalent, leden die het leuk vinden om zaken te regelen, te organiseren, te notuleren en
leden met financiële kennis.
De doelstelling van de vereniging conform artikel 2 van de statuten;
“Het doel van de vereniging is haar leden een samenwerkingsvorm te bieden die kan voorzien in de
overdracht van inspraak, zeggenschap, taken en budgetten om de woon-, werk- en leefomgeving in
haar buurt naar eigen inzicht in te richten binnen de kaders van de participatiezones en te beheren.
De vereniging heeft daarom als doel het tot stand brengen van verbindingen en netwerken tussen
mensen, ondernemingen en instellingen in hun buurt en/of wijk en dit te faciliteren, zowel fysiek als
organisatorisch, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid, woonplezier en
gemeenschapszin tot stand te brengen. De vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar
in verbinding brengen, de samenwerking tussen hen stimuleren en hun zeggenschap over hun
leefomgeving geven.”
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De speerpunten van het bestuur;












Aanspreekpunt voor de leden van Buurtschap Nobelhorst Zuid;
Stimuleren van ideeën en initiatieven die invulling geven aan de doelstelling van de vereniging;
Contactpersoon of trekker voor de werkgroepen, momenteel betreft dit de werkgroepen
Communicatie, Bebouwing, Spelen en Tiny Forest. Een werkgroep Activiteiten is in oprichting;
Voorbereiden van en aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen (1 x per 5 á 6 weken);
Organiseren en voorzitten van de Algemene ledenvergaderingen (2 of meer keer per jaar);
Opstellen van een jaarverslag en jaarrekening;
Voeren van een ledenadministratie;
Voeren van de financiële administratie en in de toekomst het (laten) innen van de
contributiegelden;
Actief communiceren/interveniëren op facebook en de website www.nobelhorst-zuid.nl
Communicatie en afstemming met de gemeente Almere, o.a. gebiedsmanager, wijkregisseur,
projectdirectie Nobelhorst en met Ymere;
Informatie geven over het buurtschap in bijeenkomsten voor nieuwe huurders en kopers.

Leden die zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur van het buurtschap nemen in de
huidige bestuursperiode zitting als aspirant bestuurslid. Omdat het Buurtschap nog niet compleet is
zullen er rond januari 2019 nieuwe bestuursverkiezingen plaats vinden. Het nieuwe bestuur wordt
dan gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een aftredende bestuurder is bij deze
verkiezingen onmiddellijk herbenoembaar.
Wil jij graag een bijdrage leveren of zou je graag willen weten wat het precies inhoudt om deel uit te
maken van het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, neem dan contact op met een
van de bestuursleden of stuur je belangstelling naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid
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