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Agenda Algemene Ledenvergadering 
24 januari 2018

19.30 uur Het Universum Max Planckstraat 74 Nobelhorst

opening & mededelingen
verslag werkgroep bebouwing Buurtkavel 
verslag werkgroep “Spelen”
voorstellen kandidaten bestuur
benoemen stemtel-commissie
verkiezingen van een nieuw bestuur
pauze & tellen stemmen
uitslag & benoemen nieuw bestuur
verslag kascontrolecommissie 2017
vaststelling jaarverslag inclusief jaarrekening 2017
decharge huidige bestuur
rondvraag en sluiting



Werkgroep Spelen



De voorgedragen kandidaten
(in alfabetische volgorde)

 Ramon Bos van de Houtzagerij
 Marco Broersma van het Eiland
 Jeffrey Kruiskamp van het Eiland
 Anko Kuyt van het Eiland
 Gerard van der Nat uit de Boswachterij
 Lian van Os van het Eiland
 Barbara Schreiner-Gubbels van het Landgoed



vereniging 
Buurtschap Nobelhorst Zuid
jaarverslag 2017

 Vereniging Buurtschap Zuid is op 24 januari 2017 ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel (67862225) op het adres Nobellaan 13a 1341BJ 
Almere. De vereniging zal eind 2018 / begin 2019 circa 370 adressen 
omvatten

 Het jaarverslag en de jaarrekening gaan over de periode van 24 januari 
t/m 31 december 2017



Beeld van de 1e informatie-avond op 
11 januari 2017 in de Buurtschuur



Buurtschap Zuid is één van de 3 buurtschappen in Nobelhorst. 
Naast Zuid kennen we:
Buurtschap Midden: 1, 2, 3 en 5.
Buurtschap Noord: 8, 10, 11 en 14.



Activiteiten van de Buurtschap zijn voorbereid en uitgevoerd 
door leden zelf. Hiervoor is een aantal werkgroepen actief:

 Openbaar Vervoergroep: overleg gemeente en Syntus over invulling 
Openbaar Vervoer in Nobelhorst. Syntus organiseerde met de Openbaar 
Vervoergroep op 5-11-17 info-avond voor bewoners Nobelhorst. Ook is met 
vrijwilligers uit alle buurtschappen de buurtbus gestart.  

 Pioniersgroep: in 2017 een aantal keer bij elkaar geweest om de koers te 
bepalen en de bestuursverkiezing voor te bereiden. Met de verkiezing van 
het bewonersbestuur is de pioniersgroep opgeheven. De werkgroepen 
Bebouwing en Spelen zijn voortgekomen uit de Pioniersgroep

 De werkgroep communicatie: 
https://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid/

     www.nobelhorst-zuid.nl

https://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid/


inloopavond op 14 november 
bij Smullen & Spelen
informatie gedeeld over bestuursverkiezing, kandidaatstelling voor het 
bestuur en ideeën uit de werkgroepen



 Leden kunnen zich aanmelden voor de werkgroepen of als kandidaat 
voor het bestuur en zich informeren aan 5 tafels:

 Tafel 1: de werkgroep Communicatie met o.m. info over de nieuwe 
website van Buurtschap Zuid

 Tafel 2: Kwartiermakers Stam & Voskamp met info over de vereniging 
Buurtschap Zuid, 1e bestuursverkiezing, werving leden voor de 
ledenadministratie 

 Tafel 3: Werkgroep bebouwing Buurtkavel op Het Eiland
 Tafel 4: Werkgroep alternatieve invulling Buurtkavel
 Tafel 5: Werkgroep Spelen met input landschapsarchitect Annette 

Hospes



Inrichting Openbare Ruimte 

 Een van de belangrijke taken van de Buurtschap is meekijken en 
meedenken over beheer van de openbare ruimte. Buurten in Nobelhorst 
moeten vanaf het eerste moment van bewoning als een ‘thuis’ voelen. De 
kwaliteit van de directe woonomgeving speelt daarin een belangrijke rol. 

 Om dit te bereiken moet de Openbare Ruimte binnen één a drie jaar na de 
eerste bewoning ingericht zijn. Er is invloed op het groen en de 
beplanting. Per veld gaan we met elkaar in gesprek.

 In 2017 is het participatietraject voor de inrichting van het Eiland 
doorlopen. De uitvoering van de maatregelen zal in 2018 starten. 



Einde
Dank voor jullie aandacht!
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