
Algemene Ledenvergadering 

Vereniging Buurtschap Zuid

Donderdag 15-11-2018



Bestuur

 Anko Kuyt - Voorzitter

 Jeffrey Kruiskamp – vicevoorzitter

 Marco Broersma – Secretaris 

 Lian van Os - Secretaris 

 Gerard van der Nat - Penningmeester



Agenda Algemene Ledenvergadering 

15 november 2018

 Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 

 Activiteiten Jaarplan 2019

 Begroting 2019 incl. contributievoorstel

 Huishoudelijk reglement

 Participatieplan De Houtzagerij

 Benoemen stemtelcommissie

 Stemmen

 Korte pauze en het tellen van de stemmen. 

 Bekendmaking van de uitslag.

 Aankondiging ALV en bestuursverkiezingen 

 Afsluiting en informeel contact met elkaar onder het genot van een kopje 
koffie of thee



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Bestuursupdate

 Gestart februari 2018

 Opzetten van de basis; communicatie, website, huishoudelijk reglement, de 

samenwerking met gemeente en de andere buurtschappen

 Stimuleren van participatie buurtkavel (speelgedeelte en tiny forest), 

inrichtingsplan van het Eiland en de Houtzagerij 

 Opstellen activiteitenplan

 Organiseren van ALV’s, opstellen van een jaarbegroting, voorbereidingen voor 

het gaan innen van de contributiegelden per 2019 via automatische incasso



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Bebouwing buurtkavel
 Offerte ontvangen en beoordeeld

 Nog andere offertes opvragen

 Planning



Algemene bestuursupdate en buurtschap

Tiny Forest
Vrijdag 23 november is de plantdag van het Tiny Forest. Eerst zullen de kinderen 

van basisschool de Verwondering, basisschool het Universum en kinderopvang 

Sterrenrijk starten met het planten van bomen. 

Rond 13.30 uur ronden zij het planten af en start ‘’de onthulling’’ van het bord 

en kan iedereen binnen Nobelhorst komen helpen met planten van de bomen. Er 

wordt gezorgd voor koffie, thee, chocolademelk en wat lekkers. 

De bijna definitieve planten/bomenlijst is bekend en terug te vinden op de 

website van Buurtschap Zuid. Er staan onder andere beukenbomen, appels- en 

perenbomen in. Ook walnoten bomen

en frambozen struiken worden gepland

Kom 23 november ook helpen!



Spelen op de buurtkavel

 De speeltuin wordt 
gerealiseerd op de 
buurtkavel van 
Buurtschap Zuid. De 
buurtkavel bevindt zich 
op ‘’het Eiland’’.

 Hiernaast nogmaals de 
versie met de meeste 
stemmen in de ALV van 9 
april.

 De gemeente is gestart 
met voorbereidend 
grondwerk.

 De planning is dat de 
gemeente uiterlijk 
vrijdag 23 november de 
speeltoestellen heeft 
geplaatst.

 Het gras wordt in het 
voorjaar ingezaaid, 
omdat dit niet de meest 
geschikte periode is om 
gras te zaaien.



Activiteiten Jaarkalender 2019

Activiteit Data onder 

voorbehoud

Nieuwjaar borrel 19 Januari 2019 

Pasen 21 April 2019 

Mid zomer nacht 21 Juni 2019 

Zomer BBQ 31 augustus 2019 

Sint-Maarten 11 November 2019 

Sinterklaas Nog te bepalen 



Begroting en contributie

Inkomsten Uitgaven

Contributie 2019 € 14.850 Buurtactiviteiten € 7.895

Aanvragen voor bijdragen € 3.000

ALV kosten € 1.500

Bestuurskosten € 1.150

Buurtkavel € 500

Bebouwing -

Reservering tbv exploitatie buurtkavel € 805

TOTAAL € 14.850 TOTAAL € 14.850



Huishoudelijk Reglement

 Bestuur

 Werkgroepen

 ALV

 Lidmaatschap en contributie

 Aanvragen voor financiële bijdragen

 Algemene zaken

 Eigendommen van de vereniging

 Slotbepalingen



Participatieplan de Houtzagerij

 Binnen ons buurtschap mogen we meedenken over het inrichtingsplan en de 
participatiezones, verkeersremmende maatregelen en de beplanting van de 
buurt. Vanavond stemmen we over het participatieplan voor de Houtzagerij. 

 De bewoners van de Houtzagerij hebben geparticipeerd op 4 juli 2018. De 
gegeven feedback is verwerkt en er is definitief participatieplan gekomen.

 Dit participatieplan is digitaal reeds gedeeld via de nieuwsbrief, Facebook en 
de website. 

 Aanlegperiode is nog onbekend. 

 Realisatiekosten zijn niet voor Buurtschap Zuid.

 Onderhoud is voor rekening gemeente, geen extra onderhoudskosten voorzien 
voor de buurtschap voor dit inrichtingsplan.

 Alle leden mogen stemmen volgens de statuten, dus niet alleen de leden van 
de Houtzagerij. Deze aanpak, het gezamenlijk stemmen, zal ook gelden voor 
de andere velden die vallen onder Buurtschap Zuid. Voor het Eiland is reeds 
gestemd.



Participatieplan Houtzagerij

(zie het foamboard in de zaal voor detail)



Stemprocedure

 Er wordt schriftelijk gestemd.

 Besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen.

 Blanco en ongeldige stemmen (bijvoorbeeld het aankruisen van beide 

keuzes) worden niet meegeteld en vormen geen afzonderlijke uitslag. 

 De stemmen worden geteld door een onafhankelijke telcommissie. 

 De voorzitter stelt na de telling direct de uitslag vast en deelt deze mee 

aan de ALV.

 Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als 

de meerderheid van de vergadering dit verlangt. De oorspronkelijke 

uitslag vervalt dan. 



Telcommissie samenstellen

We zoeken zes vrijwilligers om vanavond de stemmen te tellen;

 2 voor Begroting 2019 incl. contributievoorstel

 2 voor Huishoudelijk reglement

 2 voor Participatieplan De Houtzagerij

Wie wil ons helpen vanavond?



Laten we gaan stemmen!
Aansluitend koffie/theepauze



De uitslag



Bestuurverkiezingen

 Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 januari 2019

 11 december informatie bijeenkomst (ook voor geïnteresseerden voor 

ledenadministratie of andere werkgroepen)

 Publiceren kandidaten 14 januari 2019

 Donderdag 7 februari 2019 ALV



Bedankt voor uw komst en het uitbrengen van 

uw stem!

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons altijd persoonlijk benaderen of mailen 

naar Buurtschap Zuid.

bestuur@nobelhorst-zuid.nl

Namens het bestuur wensen we u veel woonplezier en tot ziens!


