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Verslag alternatieve Algemene Ledenvergadering Buurtschap Nobelhorst Zuid van  

dinsdag 1 maart 2022 

 

Locatie: Buurtschuur Vereniging Nobelhorst Zuid, Owen Richardsonstraat 20 in Nobelhorst Almere. 

Aantal stemgerechtigden:   32 

Aantal afgegeven machtigingen:  2 

 

De uitnodiging en stemonderwerpen voor deze alternatieve ALV zijn conform de statuten tijdig 

beschikbaar gesteld aan de leden. Alle toelichtende stukken zijn conform de statuten tijdig digitaal 

verstuurd aan de leden waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn. De stukken zijn tevens tijdig 

gepubliceerd op de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 

De stemtelcommissie 

Een onafhankelijke stemtelcommissie is vooraf samengesteld, bestaande uit Babette La Belle en Lian 

van Os. 

Uitslag van de stemonderwerpen 

Om 21:07 uur maakt de voorzitter de uitslag van de stemming bekend;  

Jaarverslag 2021, incl. jaarrekening 2021 en het verlenen van decharge aan het bestuur. 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  34 

Totaal aantal stemmen ‘’Voor’’:   34 

Totaal aantal stemmen ‘’Tegen’’:   0 

Totaal aantal stemmen ‘’Blanco’’:   0 

Totaal aantal stemmen ‘’Ongeldig’’:   0 

 

Bestuursverkiezing - herbenoemen van Jeffrey Kruiskamp, Gerard van der Nat, Anko Kuyt en Marco 

Broersma en de toetreding tot het bestuur van Maarten Stulemeijer. 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  34 

Totaal aantal stemmen ‘’Voor’’:   34 

Totaal aantal stemmen ‘’Tegen’’:   0 

Totaal aantal stemmen ‘’Blanco’’:   0 

Totaal aantal stemmen ‘’Ongeldig’’:   0 
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Aanvraag financiële bijdrage Stichting Nobel Run  - bijdrage van € 500,- voor de Nobel Run in 

Nobelhorst. 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  34 

Totaal aantal stemmen ‘’Voor’’:   24 

Totaal aantal stemmen ‘’Tegen’’:   10 

Totaal aantal stemmen ‘’Blanco’’:   0 

Totaal aantal stemmen ‘’Ongeldig’’:   0 

 

Jaarverslag 2021, incl. jaarrekening 2021 en het verlenen van decharge aan het bestuur is met 

volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen. 

Het bestuur is met volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen. 

De financiële bijdrage van € 500,- voor de Nobel Run in Nobelhorst  is met volstrekte meerderheid 

van stemmen aangenomen. 

 

Het bestuur bedankt de leden voor het uitbrengen van hun stem op deze alternatieve Algemene 

Ledenvergadering. 


