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Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtschap Nobelhorst Zuid van 15 november 2018 
 
Locatie: Sterrenschool “Het Universum”, Max Planckstraat 74, 1341 DA Almere 
 
1. Opening  
 
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
Voor de nieuwe leden worden de overige aanwezige bestuursleden kort voorgesteld. 
De agenda wordt doorgenomen, vanuit de vergadering zijn er geen opmerking en/of aanvullingen op 
de agenda.  
 
2. Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
 
Voorafgaand aan de algemene update bedankt de voorzitter de werkgroep Activiteiten & 
Programmering voor de zeer geslaagde avond met Sint-Maarten op 11 november.  
 
De voorzitter geeft een algemene update inzake de bestuursactiviteiten en de voortgang van de 
diverse processen zoals inrichting buurtkavel, spelen op de buurtkavel, Tiny Forest en het 
inrichtingsplan van het Eiland en de Houtzagerij. 
 
Voor de bebouwing op de buurtkavel heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan de leverancier 
die ook de buurtschuur van Buurtschap Midden heeft gerealiseerd. Op basis van info uit eerdere 
bijeenkomsten met de leden van Buurtschap Zuid heeft deze leverancier een voorstel uitgewerkt.  
Vergeleken met eerdere ramingen door Ymere viel de offerte veel hoger uit. De leverancier zal 
worden verzocht een aangepaste offerte aan te leveren en ook bij andere partijen zal een offerte 
worden opgevraagd. De verwachting is dat de werkgroep bij een volgende Algemene 
Ledenvergadering een voorstel kan doen. De realisatie van eventuele bebouwing zal op zijn vroegst 
3e of 4e kwartaal 2019 starten. 
 
De werkgroep Tiny Forest geeft een update omtrent de stand van zaken. De planten-/bomenlijst is 
bekend en terug te vinden op de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Vrijdag 23 november is de 
plantdag van het Tiny Forest. Eerst zullen de kinderen van ecologische basisschool “De 
Verwondering”, sterrenschool “Het Universum” en kinderopvang “Het Sterrenrijk” onder begeleiding 
van de hovenier 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. De hovenier zorgt voor benodigde materialen en er wordt gezorgd voor koffie, thee, 
chocolademelk e.d. 
 
Aansluitend wordt de voortgang van het Spelen op de buurtkavel toegelicht. De gemeente is gestart 
met het voorbereidende grondwerk. De planning is dat de gemeente uiterlijk vrijdag 23 november de 
speeltoestellen heeft geplaatst. Omdat het momenteel helaas niet de meest geschikte periode is om 
gras te zaaien, wordt het gras pas in het voorjaar ingezaaid. 
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3. Activiteiten Jaarplan 2019 
 
De werkgroep Activiteiten en Programmering presenteert de Activiteiten Jaarkalender 2019; 
 
Nieuwjaarsborrel 19 januari 2019 
Pasen   21 april 2019 
Midzomernacht 21 juni 2019 
Zomer BBQ  31 augustus 2019 
Sint-Maarten  11 november 2019 
Sinterklaas  n.n.b. 
 
Sint-Maarten 2018 was een groot succes en de werkgroep Activiteiten en Programmering gaat zich 
naast het organiseren van bovengenoemde activiteiten in 2019 richten op het organiseren van 
Nobelhorst brede activiteiten in samenwerking met Buurtschap Nobelhorst Midden en Noord. 
 
4. Begroting 2019 incl. contributievoorstel 
 
De penningmeester presenteert de begroting voor 2019. 
 
Uitgaven 
Buurtactiviteiten; 
De werkgroep activiteiten heeft een jaarplanning gemaakt met een aantal door de buurtschap te 
organiseren activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de 
deelnemers en een bijdrage vanuit de vereniging die is opgenomen in de begroting. 
 
Aanvragen voor bijdragen; 
Er is een bedrag begroot voor aanvragen voor financiële bijdragen waarover het bestuur een besluit 
kan nemen in overeenstemming met de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Dergelijke 
aanvragen moeten bijdragen in de doelstelling van de vereniging en mogen in samengesteld verband 
niet hoger zijn dan €500,-- 
 
ALV kosten; 
Er worden 4 Algemene Ledenvergaderingen voorzien. De kosten betreffen huur accommodatie en 
materialen en beschikbaar stellen van koffie/thee. 
 
Bestuurskosten; 
De bestuurskosten bestaan uit abonnement voor digitale boekhouding en ledenadministratie en 
bankkosten. Tevens is een bedrag begroot ter ondersteuning en stimulering van de werkgroepen. 
 
Buurtkavel; 
In 2018 zal de aanleg van het Tiny Forest gerealiseerd worden. In de begroting is een bedrag 
opgenomen voor het realiseren van een groot insectenhotel in het Tiny Forest en het planten van 
extra plantjes/zaadjes voor bloemen en kruiden. Er zijn nog geen onderhoudskosten voorzien voor 
de buurtkavel in 2019. 
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Bebouwing; 
In 2019 is nog niet voorzien dat een eventuele bebouwing op de buurtkavel gerealiseerd zal zijn. Er 
zijn derhalve geen exploitatiekosten voor een dergelijke bebouwing opgenomen in de begroting. 
 
Reservering; 
Een positief resultaat zal gereserveerd worden voor toekomstige exploitatie van de buurtkavel, 
bijvoorbeeld in geval van een bebouwing de kosten voor onderhoud, energie, schoonmaak etc. 
 
Inkomsten 
Contributie; 
Tijdens het opstellen van de begroting zijn van 292 leden de entreegelden beschikbaar. Het aantal 
leden van de vereniging groeit in 2019 nog met de overdracht van de laatste kavels en woningen in 
ons buurtschap. In de begroting wordt vooralsnog uitgegaan van 300 contributie betalende leden.   
 
Voorgesteld wordt het contributiebedrag vast te stellen op een bedrag van €5,50 per maand en om 
de contributie per 1 april 2019 in te laten gaan. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Is de post aanvragen voor financiële bijdragen ook beschikbaar voor de Nobelrun? 
Ja, deze aanvraag is inmiddels door het bestuur ontvangen en in behandeling. 

 
- Waarom zijn er geen onderhoudskosten voorzien voor de buurtkavel? 

De aanleg van het Tiny Forest en het Spelen op de buurtkavel komt volledig voor rekening van 
de gemeente Almere. In tegenstelling tot in Buurtschap Midden ligt de verantwoording voor 
het onderhoud van de speeltoestellen in Buurtschap Zuid bij de gemeente Almere en niet bij 
de buurtschap. Het beheer en onderhoud van het Tiny Forest zal worden gedaan door de 
leerlingen van de scholen waardoor de kosten aan onderhoud aanvankelijk gering zullen zijn. 

 
- Waarom worden er geen reserves opgebouwd in 2019 en heeft dit geen consequenties voor 

de hoogte van de contributie in 2020? 
Dat is een keuze die is gemaakt. De buurtschap heeft momenteel ruime reserves. 
Het grootste deel van de begroting betreft echter activiteiten. Deze worden deels 
gefinancierd middels een eigen bijdrage van de leden en deels middels een bijdrage vanuit de 
vereniging zoals opgenomen in de begroting. Daarnaast gaan we in de begroting uit van 300 
contributie betalende leden. Dit aantal zal in de loop van 2019 nog toenemen. 

 
- Algemene opmerking inzake de enquête, deze is als zeer welkom ervaren. Complimenten! 

 
- Wat als de kosten voor bebouwing ver boven budget uit komen? 

Momenteel is er sprake van een offerte van rond € 150.000,-. Ymere stelt voor bebouwing 
een bedrag van € 94.000,- beschikbaar. Uit de enquête blijkt dat een groot deel van de leden 
er de voorkeur aan geeft de entreegelden hoofdzakelijk te gebruikt voor het inrichten van de 
buurt(-kavel). Daar bij de inrichting van de buurtkavel voor zowel het spelen als voor het Tiny 
Forest deze entreegelden niet hoeven te worden aangesproken blijven deze beschikbaar voor 
andere inrichtingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld bebouwing. 
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Het is daarentegen niet de bedoeling het budget aan te passen aan de huidige marktwerking 
en de hogere kostprijs. Mocht er toch aanvullend budget nodig zijn voor de realisatie van 
bebouwing zullen de leden hier volgend jaar middels stemming op een ALV over beslissen. 

 
5. Huishoudelijk reglement 
 
De penningmeester geeft toelichting op het Huishoudelijk Reglement en neemt de in hoofdlijnen de 
artikelen door. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten en mag niet strijdig zijn 
met de wet of met de statuten. Het Huishoudelijk Reglement geeft nadere invulling aan met name de 
praktische afspraken. 
 
Bestuur; 
Vergaderfrequentie, besluitvorming, functieprofielen. 
 
Werkgroepen; 
De vereniging werkt met diverse werkgroepen die tijdig verantwoording afleggen en rapporteren aan 
bestuur en ALV. 
 
Algemene Ledenvergadering; 
Het bestuur is belast met het organiseren en de verslaglegging van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Lidmaatschap en contributie; 
De ALV stelt de contributie voor het volgende jaar vast op basis van de jaarbegroting. Inning van de 
contributie geschiedt bij grote voorkeur op jaarbasis, indien gewenst bestaat de mogelijkheid voor 
automatische incasso op maandbasis. In geval er wordt gekozen voor betaling op maandbasis en de 
contributie niet middels automatische incasso wordt voldaan, wordt €2,50 aan administratiekosten 
in rekening gebracht. 
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een verhuizing aan de 
ledenadministratie. 
 
Aanvragen voor financiële bijdragen; 
Leden en niet leden kunnen aanvragen doen voor een bijdrage van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid indien deze betrekking hebben op het doel van de vereniging en het geen 
commerciële activiteiten, dan wel activiteiten met winstoogmerk betreffen. 
 
Er zijn 3 soorten aanvragen;  
 

- Eenmalige bijdrage in samengesteld verband met een waarde van onder de €500,-; 
- Bijdrage aan activiteiten onderdeel van de jaarkalender van Vereniging Buurtschap 

Nobelhorst Zuid;  
- Bijdrage aan activiteiten opgezet met andere buurtschappen in Nobelhorst. 

 
Aanvragen dienen tijdige te worden ingediend middels het formulier op de website. Na afloop van de 
activiteit zal de aanvrager het bestuur een evaluatieverslag van de activiteit aanbieden, vergezeld van 
een verantwoording van de gelden. 
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Algemene zaken; 
Klachten, verzekeringen. 
 
Eigendommen van de vereniging; 
Omgang met (toekomstige) eigendommen van de vereniging. 
 
Slotbepalingen; 
Voor gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of overige reglementen niet voorzien, 
beslist het bestuur. Over eventuele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zal tijdens een ALV 
worden gestemd. Het op de website gepubliceerde huishoudelijk reglement is geldig. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Is het afleggen van verantwoording van de werkgroepen aan het bestuur op initiatief van de 
betreffende werkgroep? 
Nee, de werkgroepen zijn aangesteld door het bestuur en dienen op regelmatige basis verslag 
uit te brengen aan het bestuur. Daarnaast neemt momenteel minimaal één bestuurslid zitting 
in de werkgroep. 

 
- Kan het bestuur werkgroepen opheffen? 

Ja, na afronding of beëindiging van de activiteiten kan een werkgroep worden opgeheven. 
 

- Wat is de gedachte achter de eigen bijdrage voor activiteiten? 
Uit de enquête is gebleken dat ruim 80% van de leden voorstander is van een eigen bijdrage. 
Een eigen bijdrage is voor de werkgroep tevens een goede indicatie voor het aantal 
deelnemers aan de activiteit. 
 

- Het is niet verplicht om lid te zijn. Hoe zit dit met activiteiten en sluiten wij niet-leden uit van 
deelname? 
Buiten activiteiten waarvoor leden zich omwille van registratie van een eigen bijdrage dienen 
in te schrijven, is het bestuur momenteel niet voornemens niet-leden en met name kinderen 
van niet-leden uit te sluiten van deelname. Mocht wijziging van het beleid hierin in de 
toekomst noodzakelijk blijken zal dit worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 
 

6. Participatieplan De Houtzagerij 
 
Binnen de buurtschap kunnen de leden meedenken over het inrichtingsplan en de participatiezones, 
verkeersremmende maatregelen en de beplanting van de buurt. De bewoners van de Houtzagerij 
hebben geparticipeerd op 4 juli 2018. De gegeven feedback is verwerkt en er is een definitief 
participatieplan door de gemeente opgesteld. Dit participatieplan is digitaal gedeeld via de 
nieuwsbrief, Facebook en de website van Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
De aanlegperiode is nog onbekend. De realisatie- en onderhoudskosten zijn voor rekening van de 
gemeente, er zijn geen extra onderhoudskosten voorzien voor de buurtschap voor het 
inrichtingsplan. Net als bij het participatieplan voor het Eiland, vereisen de statuten van de 
buurtschap dat alle leden van de buurtschap hierover hun stem kunnen uitbrengen.  
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Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Ter hoogte van het Frits Zernikeplein zijn twee parkeerplaatsen verdwenen. Met welke 
reden? Hierop volgt een discussie onder de aanwezigen. 
Het bestuur heeft geen deel uitgemaakt van het participatietraject, dit is in overleg geweest 
met de bewoners van de Houtzagerij. Er is door de gemeente aangegeven dat er vanwege de 
parkeerbalans twee extra parkeerplaatsen bij zijn gekomen in het parkeerhof aan de 
Nobelstraat. Het is aan de leden zelf om hier al dan niet een akkoord op te geven. 
 

- Wat zijn de consequenties als wij tegen stemmen? 
Dan zal op initiatief van de gemeente opnieuw een participatietraject dienen te worden 
gestart. Dit kan enkele maanden vertraging in de realisatie opleveren. 
 

- Er wordt opgemerkt dat de gemeente binnen het participatietraject wellicht duidelijkere 
kaders dient aan te geven. Volgens de aanwezige leden uit de Houtzagerij is ruim 85% van de 
wensen niet ingevuld. Het resultaat van het uiteindelijke inrichtingsplan zoals nu door de 
gemeente voorgelegd valt zwaar tegen. 
De opmerkingen inzake het inrichtingsplan en onvrede onder de leden zal worden 
teruggekoppeld aan de gemeente. 

 
- Wat is de rol van het bestuur in het participatietraject? 

Het bestuur is faciliterend t.a.v. het publiceren van het inrichtingsplan en het stemmen over 
het plan middels het organiseren van een Algemene Ledenvergadering. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de invulling van het participatietraject, de informatieverstrekking en 
het overleg met de bewoners. Het bestuur zal op basis van de discussies en onvrede een 
signaal afgeven aan de gemeente. 
 

- De voorzitter vraagt naar de wensen die niet zijn doorgevoerd. 
Door de aanwezige leden wordt opnieuw een discussie gevoerd, exacte details zijn niet 
duidelijk maar de algehele indruk is dat de gemeente geen input van de bewoners honoreert 
en hoofdzakelijk naar eigen idee invulling geeft aan het inrichtingsplan. 
 

- Wat is het resultaat van een blanco stem? 
Blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee 
voor het bepalen van een in de statuten voorgeschreven quorum. 
 

De voorzitter legt aansluitend de stemprocedure uit.  
 
7. Benoemen stemtelcommissie 
 
Vanuit de aanwezigen wordt een stemtelcommissie samengesteld, bestaande uit; 
 
- Erik van Aken en Amara Venverloo voor de begroting 2019; 
- Femke Petter en Petra van der Nat voor het Huishoudelijk Reglement; 
- Rosanna de la Croix en Guido Venverloo voor het Participatieplan de Houtzagerij. 
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8. Stemmen, korte pauze en tellen van de stemmen 
 
9. Bekendmaking van de uitslag 
 
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering maakt de uitslag van de stemming bekend; 
 
Begroting 2019; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  72 
 
Totaal aantal stemmen Voor:   71 
Totaal aantal stemmen Tegen:    1 
Totaal aantal stemmen Blanco:    0 
 
Huishoudelijk Reglement; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  75 
 
Totaal aantal stemmen Voor:   69 
Totaal aantal stemmen Tegen:    4 
Totaal aantal stemmen Blanco:    2 
 
Participatieplan de Houtzagerij; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:  65 
 
Totaal aantal stemmen Voor:   10 
Totaal aantal stemmen Tegen:   27 
Totaal aantal stemmen Blanco:   28 
 
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de uitslag van de stemming. Er zijn geen bezwaren, de 
begroting 2019 en het Huishoudelijk Reglement zijn derhalve met volstrekte meerderheid van 
stemmen aangenomen. 
 
Het participatieplan voor de Houtzagerij verkrijgt geen meerderheid van stemmen en is daarmee 
verworpen. Het bestuur zal de gemeente informeren over de uitslag van de stemming inzake het 
participatieplan en tevens een evaluatie met de betrokkenen initiëren. 
 
10. Aankondiging ALV en bestuursverkiezingen 
 
Het zittend bestuur is benoemd voor een periode van een jaar. Voor de verkiezing van een nieuw 
bestuur zal op 7 februari 2019 een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 
 
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 7 januari 2019. Een voordracht van de kandidaten zal 
uiterlijk 14 januari 2019 geschieden middels publicatie op de website. 
 
Het bestuur houdt op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst, ook voor geïnteresseerden 
voor de ledenadministratie of werkgroepen. 
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Tot slot volgt nog een algemene vraag van een van de leden; 
 

- Hoe wordt Inning van de contributie geregeld? 
De penningmeester geeft aan dit bij voorkeur middels het invullen van een incasso formulier 
te laten geschieden. 
 

7. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21:40 uur. 
 


