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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Het verslag gaat over de 
periode van 1 januari t/m 31 december 2019. 
 
Als bewoner van Nobelhorst op het Eiland, op het Landgoed, in de Boswachterij of in de Houtzagerij, 
wordt u automatisch lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
Het doel van de vereniging is het tot stand brengen van verbindingen tussen bewoners, 
ondernemingen en instellingen in onze buurt en dit te faciliteren. De vereniging wil de samenwerking 
tussen buurtbewoners en ondernemers stimuleren, de betrokkenheid en het woonplezier vergroten 
en hun zeggenschap over hun leefomgeving geven. Dit wordt onder andere gestimuleerd door samen 
met de leden activiteiten voor leden te organiseren en door het realiseren, beheren en gebruiken 
van de buurtontmoetingsplek/buurtkavel. 
 
Samen met de leden en in overleg met de gemeente heeft het bestuur zich het afgelopen jaar volop 
geconcentreerd op de organisatie, het tot stand komen en het verder ontwikkelen van de 
buurtschap.  
 
Wij hopen komend jaar samen met leden de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid verder te 
kunnen ontplooien en mooie initiatieven te mogen realiseren. 
 
 
Almere, 22 november 2020 
 
Het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
 
 
 
 
 
Jeffrey Kruiskamp     Gerard van der Nat 
Voorzitter      Penningmeester 
 
 
 
 
Marco Broersma      Anko Kuyt 
Secretaris 
 
 
 
 
Eric van Aken      Lian van Os 
       (Tot 9 mei 2019) 
 
 
 
 
Amir Zardouz 
(Vanaf 5 november 2019)  
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2 Bestuur en organisatie 
 
Benoeming bestuur  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 februari 2019 is het bestuur herkozen, bestaande uit de 
volgende leden: 
 

• Anko Kuyt van het Eiland  
• Gerard van der Nat uit de Boswachterij 
• Marco Broersma van het Eiland  
• Jeffrey Kruiskamp van het Eiland  
• Eric van Aken uit de Boswachterij 
• Lian van Os van het Eiland 

 
Het bestuur is benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar. 
 
Wijzigingen bestuur 
 
In mei 2019 heeft Lian van Os te kennen gegeven haar bestuursfunctie neer te willen leggen. Het kost 
Lian veel tijd en effort en zij is daarnaast ontzettend druk privé, met o.a. drie kleine kinderen en een 
baan. Het bestuur heeft Lian bedankt voor haar geweldige inzet van de afgelopen 1,5 jaar voor het 
bestuur en de buurtschap. Lian blijft actief om van ons buurtschap iets moois te maken, dit blijkt ook 
wel uit de diverse initiatieven die zij heeft aangedragen in 2019. 
 
Om verder op een correcte wijze invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging en 
om het bestuur daarin te versterken geniet het nog altijd de voorkeur van het bestuur om minimaal 1 
bestuurslid uit elk veld in Buurtschap Zuid zitting te laten nemen in het bestuur.  
 
In augustus 2019 is Amir Zardouz, wonende op Het Landgoed, tot genoegen van het bestuur 
toegetreden als aspirant bestuurslid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 november 2019 is 
het toetreden van Amir ter stemming gebracht onder de leden met als resultaat dat de benoeming 
en het per direct toetreden van Amir tot het bestuur met volstrekte meerderheid van stemmen is 
aangenomen. 
 
Ondanks dat de bestuursleden hiermee redelijk verspreid binnen Buurtschap Zuid woonachtig zijn, 
ontbreekt helaas nog altijd een vertegenwoordiging uit De Houtzagerij.  Mochten er bewoners van 
De Houtzagerij zijn die graag een bijdrage leveren of die 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. 
 

3 Buurtschap algemeen 
 
Welkomst Flyer 
 
Ook in 2019 is er volop gebruik gemaakt van de in 2018 geïntroduceerde welkomstflyer. Daar waar 
mogelijk is er door de ledenadministratie en bestuursleden kort aan huis gesproken met de nieuwe 
bewoners binnen Buurtschap Zuid. Het doel is mensen welkom te heten in de wijk en te informeren 
over de buurtschap. Tevens worden alle nieuwe bewoners geattendeerd op het belang van een 
compleet ledenbestand en het akkoord dat gegeven dient te worden om hen te kunnen informeren. 
 

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Overig/Welkom_flyer_def.pdf
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Toestemmingsformulier om te informeren en het completeren van de ledenadministratie 
 
Per adres in Buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een 
ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid en het innen van de contributie. Per adres wordt er toestemming gevraagd om de 
contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie. Het bestuur vraagt leden die hier nog geen 
toestemming voor hebben gegeven het online formulier in te vullen. 
 
Begroting & Contributie 2020 
 
De begroting 2020 is gebaseerd op de verwachte inkomsten uit contributiegelden en de verwachte 
uitgaven voor activiteiten, onderhoud buurtkavel, ledenvergaderingen, en bestuurs- en 
werkgroepkosten. 
 
Buurtschap Nobelhorst Zuid bestaat uit 335 adressen en dus potentieel evenzoveel leden. Tijdens het 
opstellen van de begroting zijn van 319 leden de startgelden ontvangen of gefactureerd, nog niet alle 
kavels zijn notarieel overgedragen en/of bebouwd. Naar verwachting zal dit in de loop van 2020 wel 
het geval zijn. In de begroting wordt uitgegaan van 325 contributie betalende leden. Uitgegaan wordt 
van een contributiebedrag van €5,50 per maand, gelijk aan het contributiebedrag in 2019. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2019 is dit voorstel met een zeer ruime 
meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd.  
 

4 Leden van Buurtschap Zuid 
 
Ledenadministratie 
 
Per 1 januari zijn er twee vrijwilligers voor de ledenadministratie, Petra Bon en Babette le Belle. Zij 
zullen zich voornamelijk concentreren op het compleet krijgen van de ledenadministratie, zowel 
NAW/contactgegevens als het volledig krijgen van de incasso informatie i.v.m. de start van de 
contributie incassering per 1 april 2019. 
 
Vrijwillige inzet leden 
 
Een belangrijk onderdeel tot een succesvol buurtschap is de inzet van vrijwilligers. We hebben in 
diverse werkgroepen enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage leveren aan een goede 
communicatie, het organiseren & begeleiden van activiteiten, het uitwerken van ideeën voor de 
buurtkavel (denk aan de speeltuin, bebouwing en een insectenhotel), de kascontrole uitvoeren en 
meer.  
 
Het bestuur waardeert het enthousiasme en de betrokkenheid van de leden die zich structureel 
inzetten voor Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Om deze leden te bedanken is er op 18 
oktober 2019 een borrelavond georganiseerd voor de vrijwilligers in Tea da di Date. 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gxvb9GqSy0WWYHonG5MSsIwdPblc0w9PsJaprEVJF0tUMk5ZRklDVTZXODVaOURFTEZVNTM2OU9BQyQlQCN0PWcu
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Begroting%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid%202020.pdf


22 november 2020 Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
Jaarverslag 2019 

Pagina 7 van 18 

5 Participatie 
 
De Houtzagerij 
 
Op 17 januari 2019 is er een vervolg op de participatiebijeenkomst t.b.v. veld 4 ‘De Houtzagerij’’ 
gehouden. Bewoners en de gemeente hebben het nieuw voorgestelde plan besproken en waar 
mogelijk zijn de wensen ingewilligd en de wijzigingen die niet doorgevoerd zijn i.v.m. budget of 
andere eisen zijn toegelicht.  
 
Dit heeft geresulteerd in een nieuw definitief participatieplan voor ‘De Houtzagerij’.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 februari 2019 is dit participatieplan met volstrekte 
meerderheid van stemmen aangenomen.  
 
De Boswachterij 
 
Op 2 juli 2019 hebben de bewoners samen met de gemeente een participatiebijeenkomst gehad over 
de inrichting van veld 6 ‘’De Boswachterij’.  
 
De gemeente heeft het opgestelde plan gedeeld en doorgenomen met de bewoners. Bewoners 
hebben vragen gesteld, wensen doorgegeven en wijzigingen voorgesteld. Dit alles is door de 
gemeente beoordeeld en waar mogelijk doorgevoerd.  
 
Op 14 oktober 2019 heeft de gemeente de terugkomdag gehouden in de infoschuur voor de 
bewoners van de boswachterij. Hier zijn de definitieve plannen gepresenteerd aan de bewoners, en 
is uitleg gegeven over de keuzes welke de gemeente heeft gemaakt. De bewoners hebben hun 
vragen kunnen stellen en deze zijn door de gemeente beantwoord. 
 
Eind oktober is door de gemeente een participatieplan blad 1 en participatieplan blad 2 voorgesteld 
om ter stemming te brengen in de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 5 november 2019 is dit participatieplan met volstrekte meerderheid van 
stemmen aangenomen.  
 

6 Spelen 
 
Na een jaar volop bezig te zijn geweest om de realisatie van het spelen op de buurtkavel tot stand te 
brengen, zijn in december 2019 de langverwachte speeltoestellen geplaatst op de buurtkavel van 
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.  
 
De aannemer heeft voor een aantal speeltoestellen een valondergrond  aangebracht en heeft, 
vanwege tijdelijke regels voor de hoeveelheden PFAS in de grond, de grond die hierbij is vrijgekomen 
niet afgevoerd maar verspreid bovenop de reeds met gras begroeide heuvels op de buurtkavel. De 
gemeente heeft aangegeven de heuvels z.s.m. te zullen voorzien van een nieuwe grasmat zodat 
vanaf het voorjaar van 2020 uitbundig gebruik kan worden gemaakt van de speeltuin. 
 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/De%20houtzagerij/ip5C1F,5C1N-bouwveld%204-plot%20200-20190125.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/De%20Boswachterij/ip5C1u,t-bouwveld%206%20blad%201-3%20overzicht%2025102019.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/De%20Boswachterij/ip5C1u,t-bouwveld%206%20blad%202-3%20overzicht%2025102019.pdf
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7 Bebouwing 
 
Met de bebouwing op de buurtkavel als uitgangspunt, hebben bewoners in 2017 en 2018 tijdens 
verschillende bijeenkomsten samen nagedacht voor welk doel het gebouw door de leden van 
Buurtschap Zuid gebruikt kan worden en zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld. 
 
Begin 2018 zijn tijdens een Algemene Ledenvergadering een aantal voorstellen voor de invulling van 
de buurtkavel gepresenteerd. Uiteindelijk hebben de aanwezige leden gekozen voor bebouwing en 
de optie ‘houten huis met veranda’. Dit is uitgangspunt geweest voor de verdere ontwikkeling. 
 
Met instemming van de leden is afgesproken dat er een werkgroep opgericht zou worden die de 
verdere planvorming zou uitwerken. De leden die in de werkgroep hebben plaatsgenomen zijn 
Monique Vos, Paula van Kuijk, Babette Le Belle, Edwin Vermij en namens het bestuur Anko Kuyt. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2019 heeft de werkgroep de leden van 
Buurtschap Zuid gevraagd in te stemmen met het voorstel en met een offerte van Brandola voor de 
realisatie van de bebouwing op de buurtkavel. Het is algemeen bekend dat de bouwkosten de laatste 
jaren sterk zijn gestegen. Brandola heeft uitgebreid met de werkgroep meegedacht om de kosten zo 
veel mogelijk terug te brengen, zonder concessies te doen op maatvoering en comfort. Tegelijkertijd 
stemmen de leden in met het beschikbaar stellen van een budget voor het interieur en afwerken van 
de buurtkavel rondom de bebouwing. Als optie is er nog de mogelijkheid om zonnepanelen te 
plaatsen, zodat een deel van de energiekosten kunnen worden terugverdiend. 
 
De leden hebben het voorstel voor realisatie van de bebouwing van de buutkavel door Brandola, 
inclusief het plaatsen van zonnepanelen (€5000,- extra) met volstrekte meerderheid van stemmen 
aangenomen. Aansluitend is er door Brandola een definitieve offerte uitgewerkt en kan er begin 
2020 opdracht worden gegeven. Na vergunningverlening door gemeente Almere kan dan rond de 
zomervakantie 2020 begonnen worden met de bouw. Voorwaarde is dat de gebruiksovereenkomst 
met de gemeente uitgewerkt en getekend is en dat Ymere een voorstel voor de overdracht van het 
beschikbare budget heeft opgesteld. 
 

8 Financiële aanvragen 
 
Hanging Baskets Buurtschap Zuid 
 
In oktober 2019 heeft de werkgroep “Hanging Baskets”, bestaande uit Manouk Zardouz, Paula van 
Kuijk en Lian van Os,  het voorstel “Hanging Baskets Buurtschap Zuid” gepresenteerd. 
 
Het idee is om aan de lantaarnpalen van de velden in Buurtschap Zuid bloembakken, oftewel 
zogenaamde ‘’Hanging Baskets’’ te monteren. De hanging baskets worden in het voorjaar gevuld met 
prachtige kleurrijke planten. Bewoners adopteren een hanging basket en geven deze water. Elk jaar 
opnieuw worden de bakken die geadopteerd zijn gevuld met nieuwe vrolijke bloemen. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2019 zijn verschillende opties voor realisatie 
van het plan ter stemming gebracht en hebben de leden met volstrekte meerderheid van stemmen 
gekozen voor optie 2; Om de initiële aanschaf van 64 hanging baskets te kunnen bekostigen in 2020 
wordt er eenmalig een maximaal bedrag van €4.096,- ten laste van de algemene reserve van 
Vereniging Buurtschap Zuid gebracht. De jaarlijks terugkerende kosten (maximaal € 1.864, dit is incl. 
€ 200,- verplaatsen indien nodig) worden elk jaar in de begroting opgenomen. De contributie per 
maand wordt niet verhoogd met € 1,-. 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Hanging_baskets_plan_definitief.pdf
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Bewoners kunnen via een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld online formulier kenbaar maken dat 
ze één of meerdere hanging baskets adopteren en hun verantwoordelijkheid nemen voor de zorg 
hiervoor. In het adoptieplan worden duidelijke afspraken gemaakt om van de hanging baskets een 
groot succes te maken.   
 
Naar verwachting worden de bloembakken begin maart 2020 ingezaaid door De Huyskweker zodat 
heel Buurtschap Nobelhorst Zuid voor de zomer van 2020 is voorzien van kleurige hanging baskets. 
 
Nobel Run 2020 
 
In oktober 2019 is tevens een aanvraag ontvangen van Stichting Nobel Run voor een financiële 
bijdrage van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Omdat de aanvraag dit jaar om een bedrag van € 1.000,- 
ging, in tegenstelling tot de aanvraag van vorig jaar van € 500,-, is de aanvraag ter stemming 
voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 november 2019. 
 
Erik Anneveld en Ingmar van Duijn van Stichting Nobel Run hebben tijdens de vergadering een 
toelichting gegeven over de organisatie van de Nobel Run en de besteding van de sponsorgelden. De 
organisatie wil graag dit jaar op de Brink nog meer beleving voor de bewoners die niet hardlopen 
creëren middels een (food)markt, (live) muziek en vermaak voor de kinderen. De financiële bijdrage 
van de buurtschappen wil men specifiek inzetten voor de activiteiten die op de Brink plaatsvinden. 
Dit zijn o.a. de kosten van een aggregaat, live muziek en aankleding (meubilair, etc.) van de markt. 
 
De aanvraag voor een financiële bijdrage van € 1.000,- aan de Nobel Run is met volstrekte 
meerderheid van stemmen aangenomen. 
 

9 Activiteiten 
 
Werkgroep Activiteiten & het activiteiten jaarplan 

In 2019 organiseerde de werkgroep voor de buurtschap diverse activiteiten om zo een bijdrage te 
leveren aan de doelen van de vereniging. Hiermee wilden we o.a. de buren de gelegenheid geven om 
kennis met elkaar te maken. 

Naar aanleiding van de enquête van oktober 2018 bleek dat een ruime meerderheid van onze leden 
meerdere activiteiten per jaar wilden voor 2019.  Deze zijn allemaal gerealiseerd en aan de hand van 
een evaluatie is er wederom een Activiteiten Jaarplan gemaakt voor 2020. Bij de opzet van de 
jaarkalender is er gekeken naar verschillende activiteiten die passen bij alle leeftijden. 

In 2020 zal er ook een nieuwe enquête worden opgesteld om de wensen bij de leden opnieuw te 
peilen voor 2021.  

Georganiseerde activiteiten in 2019; 

Nieuwjaarsborrel 19 januari 2019 
Pasen (in combinatie met andere buurtschappen) 21 april 2019 
Midzomernacht 21 juni 2019 
Zomer BBQ 31 augustus 2019 
Sint-Maarten 11 november 2019 
Sinterklaas (in combinatie met andere buurtschappen) 30 november 2019 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Activiteiten%20Jaarplan%202020%20ALV.pdf
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Naast deze door de buurtschap georganiseerde activiteiten konden op zaterdag 26 oktober 2019 de 
leden van Buurtschap Zuid griezelen tijdens het door buurtschap Midden georganiseerde Halloween 
feest.  

Reeds op 18 januari 2020 is de nieuwjaarsborrel georganiseerd en hebben we met een grote groep 
leden kunnen proosten op het nieuwe jaar. Voor 2020 zijn de volgende activiteiten gepland door de 
werkgroep. 

Nieuwjaarsborrel 18 januari 2020 
Midzomernacht 20 juni 2020 
Zomer BBQ 29 augustus 2020 
Sint-Maarten 11 november 2020 
Sinterklaas (in combinatie met andere buurtschappen) Nader te bepalen 

 

10 Algemene Ledenvergaderingen in 2019  
 
In 2019 hebben 2 Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. 
 

• 7 februari 2019 
• 5 november 2019 

 
De Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kan terugkijken of 2 succesvolle Algemene 
Ledenvergaderingen.  
 
Alle presentaties en notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op de website. 
 

11 Communicatie 
 
De vereniging beheert een eigen website (www.nobelhorst-zuid.nl ), waarop allerlei informatie over 
de vereniging  voor de leden beschikbaar wordt gesteld.  
 
In 2019 zijn 7 nieuwsbrieven uitgebracht. Deze worden digitaal verstuurd naar alle leden die hun 
e-mail adres bekend hebben gesteld en toestemming hebben gegeven deze hiervoor te gebruiken. 
Alle nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website van de vereniging onder het item 
“Nieuws”. 
 
Ook heeft de vereniging voor de leden een eigen (besloten) Facebook pagina “Buurtschap 
Nobelhorst Zuid”,  waarop actuele informatie met de bewoners wordt gedeeld. 
 
  

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=algemene-leden-vergadering
http://www.nobelhorst-zuid.nl/
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12 Jaarrekening 
 
Jaarlijks dient een jaarrekening opgesteld te worden die door de algemene ledenvergadering (ALV) 
moet worden vastgesteld. In deze jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag, wordt de financiële 
verantwoording gegeven over 2019. 
 
De vereniging drijft geen onderneming en ontplooit geen activiteiten in concurrentie met 
ondernemers. Derhalve is de vereniging vrijgesteld van Vennootschapsbelasting (VPB). 

12.1 Balans 
Per 31 december 2019 
Inclusief bestemming van het resultaat 

 2019 2018 
Activa     
Vaste Activa     
 Materiële vaste activa / inventaris 926 478 
Vlottende Activa     
 Kas 196 - 
 Bank 57.539 45.726 
 Debiteuren 8.579 - 
      
TOTAAL ACTIVA 67.240 46.204 
      
Passiva     
Eigen Vermogen     
 Algemene Reserve 66.363 46.204 
Kortlopende schulden     
 Nog te betalen bedragen 250 - 
 Vooruit gefactureerde bedragen 627 - 
      
TOTAAL PASSIVA 67.240 46.204 
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12.2 Winst- en verliesrekening 
Over 2019 

 2019 2018 
Opbrengsten     
 Startbijdrages 15.000 25.200 
 Contributie 15.510 - 
 Overige opbrengsten 1 - 
      
Totaal opbrengsten 30.511 25.200 
      
Kosten     
 Bestuur en vrijwilligers 833 425 
 ALV 703 2180 
 Bank 170 60 
 Verzekeringen 134 - 
 Administratie en webhosting 324 196 
 Representatie 44 - 
 Kantoorbenodigdheden 49 - 
 Oninbare vorderingen 11 - 
 Buurtactiviteiten conform jaarplanning 7.256 580 
 Buurtactiviteiten eenmalige bijdrage 638 - 
 Buurtkavel 14 70 
      
Totaal Kosten 10.176 3.511 
      
Afschrijvingen -/- 176 -/- 24 
      
RESULTAAT 20.159 21.665 
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12.3 Kasstroom overzicht 
Over 2019 
 

 2019 2018 
   
Saldo Liquide middelen primo boekjaar 45.726 24.540 
      
Herkomst van middelen     
 Resultaat boekjaar 20.159 21.664 
 Afname vorderingen - - 
 Toename schulden 877 - 
      
Totaal herkomst van middelen 21.036 21.664 
      
Besteding van middelen     
 Toename materiele vaste activa 272 454 
 Afschrijvingen 176 24 
 Toename vorderingen 8.579 - 
 Afname schulden - - 
      
Totaal besteding van middelen 9.027 478 
      
Saldo liquide middelen ultimo boekjaar 57.735 45.726 

  



22 november 2020 Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
Jaarverslag 2019 

Pagina 14 van 18 

12.4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en 
de passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de startbijdrages, 
contributies, en eventuele overige opbrengsten, en de kosten over het jaar, welke zijn bepaald tegen 
historische prijzen. De baten en lasten zijn, voor zover deze er betrekking op hebben, toegerekend 
aan het betreffende boekjaar. 
 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in achtgenomen indien deze voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat  
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen omtrent afschrijvingen. 
 
De vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek 
van een voorziening voor oninbare vorderingen. 
 

12.4.1 Toelichting op de Balans 
 
Vaste Activa  
In 2019 is door de vereniging een mobiele geluid set aangeschaft. De afschrijvingstermijn van deze 
geluid set is gesteld op 5 jaar vanaf moment van aanschaf. 
 
Vlottende Activa  
In verband met contante betalingen bij de activiteiten, is in 2019 een kleine kas ingesteld. Het 
banksaldo is toegenomen met €11.812. 
 
De post debiteuren betreft met name de nog te betalen startgelden en contributies door 
woningbouwvereniging Ymere (€7.708) en openstaande jaarcontributies van 17 leden (€842) en nog 
te betalen bijdrage van buurtschap Midden en Noord voor het Paasevenement (€29). Met de 
woningbouwvereniging Ymere is in de loop van 2019 afgesproken dat de contributiebijdragen van de 
leden die een woning huren in de buurtschap door Ymere voldaan worden. Over de nog te 
ontvangen startgelden was geruime tijd onduidelijkheid binnen de administratieve organisatie van 
Ymere. De nog te ontvangen bedragen zijn bij afsluiten van het jaarverslag inmiddels ontvangen. 
Voor 2020 is het bestuur voornemens om het debiteurenbeleid aan te scherpen en strikter de 
gewenste betalingstermijnen aan te houden. Met betrekking tot de contributiebetalingen zal een 
voorstel voor aanpassing van het Huishoudelijk reglement voorgesteld worden, met een stringenter 
incassobeleid. 
 
Eigen Vermogen  
Het eigen vermogen van de vereniging is in 2019 toegenomen met €20.159. Dit betreft het resultaat 
dat geheel is bestemd in de algemene reserve. 
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Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden betreffen op balans datum reeds bekende maar nog niet ingediende 
declaraties, die betrekking hebben op het boekjaar 2019.  
 
De vooruit gefactureerde bedragen betreft een verzamel facturatie aan Ymere voor de 
contributiebijdrage van de leden woonachtig in een huurwoning van Ymere. Deze facturatie betreft 
een jaarperiode van 1 april 2019 t/m 1 april 2020. De periode van 1 januari 2020 t/m 1 april 2020 is 
verantwoord als vooruit gefactureerd bedrag. 

12.4.2 Toelichting op winst- en verliesrekening 
 
Opbrengsten 
 
Startbijdrages 
Buurtschap Zuid kent 335 woningen, waarvan de eerste eigenaar/bewoner verplicht lid is van de 
vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Iedere eerste eigenaar/bewoner betaalt verplicht een 
startbijdrage van €200,-- Deze wordt via de notaris en de gemeente aan de vereniging afgedragen, 
dan wel rechtstreeks betaald aan de buurtschap. In 2019 zijn nog 75 startbijdrages gefactureerd, 
waarvan 26 aan woningbouwvereniging Ymere, 44 aan gemeente Almere en 5 aan Notaris Heldoorn 
Eggels. In totaal zijn op balansdatum 298 startbijdrages ontvangen. 
 
Contributies 
In de ALV van 15 november 2018 is besloten om vanaf 1 april 2019 contributie te gaan heffen. Het 
tarief is vastgesteld op €5,50 per maand. In 2019 waren 314 bewoners actief lid, waarvan 3 leden 
later in het jaar lid zijn geworden. 
18 adressen waren nog niet bewoond (in aanbouw of nog niet getransporteerde kavel). 3 leden 
hadden hun lidmaatschap per 31 december 2018 opgezegd. Per 31 december 2019 hebben 8 leden 
hun lidmaatschap opgezegd. 
 
Kosten 
 
Bestuur en vrijwilligers 
Voor de vrijwilligers die zich inzetten op diverse gebieden ten behoeve van de buurtschap zoals de 
werkgroepleden voor activiteiten, bebouwing en beheer, de ledenadministratie en bestuursleden, is 
een borrel georganiseerd om hen te bedanken voor de inzet en ter motivatie om dit te blijven 
voortzetten (€450). 
Voor de diverse bestuur overleggen is een bijdrage verstrekt in de gemaakte onkosten. Een klein 
presentje is verstrekt aan alle vrijwilligers en aan de vrijwilligers die gestopt zijn met hun specifieke 
functies (€173).  
Het bestuur heeft ter afsluiting van het verenigingsjaar een etentje georganiseerd waarvoor een 
bijdrage van €210 is verstrekt.  
 
ALV 
In 2019 zijn twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV) georganiseerd. De voornaamste kosten voor 
het organiseren van de ALV bestaan uit het huren van een ruimte in het schoolgebouw 
“Universum”(€400). In de voorbereiding van de ALV van maart is zonder opzet schade gemaakt aan 
een van de tafels. Deze schade (€99) is door de vereniging vergoed. 
De overige kosten (€174) ten behoeve van de ALV’s bestaan uit het huren van statafels, en de 
inkopen van koffie en thee. 
Voor de ALV in maart is ook geluidsapparatuur gehuurd (€30). Omdat de vereniging in 2019 eigen 
geluidsapparatuur heeft aangeschaft, hoeft deze voortaan niet meer gehuurd te worden. 
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Bank 
De bankkosten bestaan uit de kosten van het zakelijk betalingsverkeer die door de ING bank in 
rekening worden gebracht. 
 
Verzekeringen 
De vereniging heeft een meerkeuzepolis bij Centraal Beheer afgesloten ten behoeve van afdekking 
van wettelijke aansprakelijkheid (€134). De vrijwilligers alsook de bestuurdersaansprakelijkheid zijn 
verzekerd door middel van de VNG vrijwilligersverzekering die de gemeente Almere heeft afgesloten 
bij Centraal Beheer. Hiervoor zijn geen kosten voor de vereniging.  
 
Administratie en webhosting 
De vereniging maakt gebruik van een ledenadministratie en boekhoudpakket van e-boekhouden 
(€261). Voor de webhosting van de website van de vereniging (www.nobelhorst-zuid.nl) heeft de 
vereniging een abonnement afgesloten bij TransIP (€63). 
 
Representatie 
Ten behoeve van een rondgang door Nobelhorst met de wethouder mevr. Veeningen op 23 januari 
2019, is door de 3 buurtschappen gezamenlijk een lunch aangeboden bij Smullen en Spelen. Bij deze 
rondgang en lunch waren vertegenwoordigers van de gemeente en bestuursleden van de drie 
buurtschappen aanwezig. De lunchkosten van alle aanwezigen zijn over de drie buurtschappen voor 
ieder een derde deel verdeeld. 
 
Kantoorbenodigdheden 
Deze kosten bestaan uit de aanschaf van een geldkistje ten behoeve van de kleine kas (€13) en de 
aanschaf van papier en enveloppes tbv de facturatie (€36). 
 
Oninbare vorderingen 
Dit betreft een niet voldane contributie over april en mei 2019 van een lid die per mei 2019 is 
verhuisd. De vordering is afgeboekt. 
 
Buurtactiviteiten conform jaarplanning 
Door de vereniging zijn in 2019 verschillende activiteiten georganiseerd, die vooraf zijn begroot en 
ingestemd door de leden. Voor de nieuwjaarsborrel en buurt barbecue is een eigen bijdrage 
gevraagd. Per saldo hebben de activiteiten de volgende kosten gemaakt: Nieuwjaarsborrel (€941), 
Pasen (€65), Midzomernacht (€1.202), Buurt Barbecue (€4869), Sint-Maarten (€69) en Sinterklaas 
(€70). Bij de nieuwjaarsborrel waren 94 Volwassenen en 33 kinderen aanwezig en bij de buurt 
barbecue 187 volwassenen en 69 kinderen. 
 
Buurtactiviteiten eenmalige bijdrage 
De vereniging maakt het mogelijk om een bijdrage te verlenen aan initiatieven die invulling geven 
aan de doelstelling van de vereniging. Hiervoor kan gedurende het jaar een aanvraag gedaan worden 
via de website van de vereniging.  
In 2019 is een bijdrage verleend ten behoeve van de Nobelrun (€500), de Avond4daagse Almere-
Nobelhorst (€110) en voor het door de drie buurtschappen georganiseerde Haloweenfeest voor de 
kinderen (€28). 
 
Buurtkavel 
Ten behoeve van de buurtkavel is bloemenzaad aangeschaft, wat gezaaid is in het Tiny Forrest. 
 
  

http://www.nobelhorst-zuid.nl/
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=financiele-bijdrage-vereniging
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12.5 Resultaatbestemming 
 
Het positieve resultaat (€20.159) over het boekjaar 2019 komt volledig ten goede aan de algemene 
reserve van de vereniging. 
De algemene reserve zal aangewend worden voor het realiseren van een bebouwing op de 
buurtkavel.  
 

12.6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Startbijdrages 
Er moeten van 17 woningen nog startbijdrages ontvangen worden. Dit betreft 11 woningen die vóór 
oprichting van Buurtschap Zuid aan Buurtschap Midden zijn voldaan, 1 woning waarbij de 
startbijdrage nog niet aan de Notaris Heldoorn Eggels is afgedragen en 5 kavels die door de 
gemeente nog niet zijn getransporteerd. Naar verwachting zullen deze startbijdrages in 2020 allen 
voldaan worden. 
 
Bebouwing 
Ten behoeve van het realiseren van een bebouwing op de buurtkavel is in de ALV van 5 november 
2019 ingestemd met het voorstel om maximaal €47.000 (inclusief het laten plaatsen van 
zonnepanelen) vanuit de algemene reserve aan te wenden. Woningcorporatie Ymere zal voor de 
realisatie van deze bebouwing €92.000 beschikbaar stellen. 
De opdracht voor het realiseren van de bebouwing is in 2020 gegeven aan de firma Brandola te 
Lunteren. De totale aanbestedingssom bedraagt €123.670,- (exclusief het plaatsen van een keuken 
en zonnepanelen). 
 
Hanging Baskets 
In de ALV van 5 november 2019 is ingestemd met het voorstel voor aanschaf van hanging baskets. 
Hiervoor zal circa €4.100 ten laste komen aan de algemene reserves in 2020. De jaarlijks 
terugkerende kosten voor dit initiatief zijn circa €2.000. 
 

12.7 Overige gegevens 
 
Doelstelling 
Artikel 2 lid 1 van de statuten luidt: 
a. 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. 

b. De vereniging heeft daarom als doel het tot stand brengen vanverbindingen 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. 

c. De vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de 
samenwerking tussen hen stimuleren en hun zeggenschap over hun leefomgeving geven.  

 
Artikel 2 lid 3 van de statuten luidt: 
De vereniging is niet gericht op het maken van winst 
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Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 
Artikel 19 van de statuten luidt: 
De Winst van de vereniging wordt niet uitgekeerd aan de leden maar toegevoegd aan de algemene 
reserve 
 
Accountantsverklaring 
Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd aangezien de vereniging niet valt binnen 
de door de wet (artikel 396 lid 1 van BW2) gestelde grenzen en de vereniging derhalve, als gevolg van 
artikel 396 lid 6 BW 2 vrijgesteld is van de accountantscontroleplicht. Op deze jaarrekening is geen 
accountantscontrole toegepast. 
 

12.8 Oordeel Kascontrolecommissie 
 
Conform de statuten van de vereniging, artikel 13 lid 6, heeft op zaterdag 11 november 2020 een 
controle plaatsgevonden van de jaarstukken. 
 
De controlecommissie bestaande uit Monique de Vos en Marcel van den Brink heeft inzage gekregen 
in de gehele boekhouding en de stukken die daarop betrekking hebben en heeft alle inlichtingen 
gekregen die zij voor dit doel nodig had. 
 
De controlecommissie is van oordeel dat de boekhouding en de financiële verslaglegging een 
getrouw beeld geven van de inkomsten en uitgaven en het banksaldo per 31 december 2019. 
 
De controlecommissie beveelt het volgende aan: 
 

• Stel een kasprotocol op voor een periodieke kastelling en een verbandscontrole bij uitgifte 
van toegangsbewijzen bij evenementen. 

• Laat bij evenementen boven een door het bestuur nader vast te stellen bedrag, meerdere 
offertes opvragen voor marktconformiteit van te leveren diensten.  

 
Het advies van de controlecommissie is goedkeuring te geven van de jaarstukken en het gevoerde 
financieel beleid. 
 
Almere, Nobelhorst 
21 november 2020 
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