
Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Buurtschap Zuid

Dinsdag 05 november 2019



Agenda Algemene 

Ledenvergadering 

 Algemene update Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid

 Informatie hondenspeelveld Nobelhorst

Stemmen over de volgende zaken:

 Financiële aanvragen 2020

 Aanvraag en voorstel Hanging Baskets 

 Aanvraag en voorstel sponsoring Nobelrun

 Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

 Stemprocedure & benoemen stemtelcommissie

 Stemronde 1

 Korte pauze en het tellen van de stemmen

 Bekendmaking van de uitslag



Agenda Algemene 

Ledenvergadering 

 Participatieplan de Boswachterij

 Benoeming/ toetreden nieuw bestuurslid –
Amir Zardouz

 Begroting 2020

 Voorstel Activiteiten jaarplan 2020 – werkgroep 
activiteiten

 Totale begroting en contributievoorstel

 Stemmen

 Stemronde 2

 Korte pauze en het tellen van de stemmen

 Bekendmaking van de uitslag

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



Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid

 Spelen op de buurtkavel

Gras is ingezaaid, wanneer dit voldoende sterk is zullen de 
speeltoestellen worden geplaats. Verwachting najaar 2019.

 Participatie Het Landgoed

Start participatie november/december 2019, tijdelijke bestrating 
Edwin Schroedingerstraat wordt dit najaar aangebracht.

 Definitieve realisatie Het Eiland en De Houtzagerij

Veel vertraging door verschillende omstandigheden. Afronding Het 
Eiland en De Houtzagerij zal zijn rond eind 2019/begin 2020



Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid

 Ledenadministratie en contributie

Compleet krijgen van de ledenadministratie;

- NAW/contactgegevens voor directe info voorziening naar de leden.

- Voortgang contributie inning.

 Vrijwilligers

We blijven dringend op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroepen of 
vrijwilligers die incidenteel willen bijdragen aan het opzetten en/of 
begeleiden van activiteiten binnen Buurtschap Zuid. Heb je interesse? Meld 
je aan via bestuur@nobelhorst-zuid.nl

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl


Sociaal samenzijn

Veilige speelplek

Een plek voor 

honden en hun 

eigenaren

Band versterken

Energie kwijt kunnen

Geen stankoverlast door 

poepbak in de grond
Bord met regels die 

gelden op het 

hondenspeelveld

Volg ons op Facebook om op de 

hoogte te blijven van de 

vorderingen

Hondenspeelveld Nobelhorst





• Het Idee

• Waarom

• Aanschaf, monteren en vullen van 

de hanging baskets

• Verzorgen van de hanging baskets

• Welke lantaarnpalen



Kosten



Stemming

 Optie 1: Ja, graag ‘’Hanging Baskets’’. Om de initiële aanschaf te kunnen 
bekostigen in het jaar 2020 gaat de contributie voor de leden met € 1,- per 
maand omhoog. De jaarlijks terugkerende kosten (maximaal € 1.864, dit is incl. 
€ 200,- verplaatsen indien nodig) worden elk jaar in de begroting opgenomen.
Er wordt geen beroep gedaan op de algemene reserve van Vereniging Buurtschap 
Zuid.

 Optie 2: Ja, graag ‘’Hanging Baskets’’. Om de initiële aanschaf te kunnen 
bekostigen in het jaar 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,-.

 Optie 3: Nee, geen ‘’Hanging Baskets’’.



Vragen?



Aanvraag 

sponsoring 

Nobelrun 2020

De organisatie van de Nobelrun heeft de buurtschap om een 
sponsoring gevraagd in 2020.

In 2019 is door Buurtschap Zuid € 500,- gesponsord (bestuursbesluit 
tot max € 500,- conform het huishoudelijk regelement).

Er is een nieuw verzoek voor 2020 gedaan voor een bedrag van 
€1.000,-. Hierover dient door de ALV een beslissing te worden 
genomen. Er is nog geen specificatie van kosten aangeleverd, de 
besteding heeft een algemeen karakter.

Voorstel en stemmen:
Optie 1: Voor sponsoring van € 1.000
Optie 2: Tegen sponsoring, geen bijdrage van € 1.000,- in 2020



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Waar



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Voorkeur naar houten huis met veranda

Gezamenlijk doel:

 Gezamenlijk gevoel

 Toegankelijk voor iedereen

 Jong en oud

 Een plaats om samen te komen

 Vooral veel gezelligheid 



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Randvoorwaarden 

 Niet commercieel, maar kostendekkend

 Geen grote feesten zoals in de buurtschuur van Midden

 Voorkomen van extra parkeerdruk op het Eiland

 Eindtijden instellen

 Geen individuele feesten, maar activiteiten ten behoeve van de Buurtschap

 Geen structurele overlast voor bewoners van ‘t Eiland 



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Het plan



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Het plan



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Programmering / gebruik

 De programmering zal door de leden nog verder uitgewerkt moeten worden 

(oproep voor deze werkgroep is reeds gedaan via nieuwsbrief), maar een 

aantal activiteiten werden door bewoners steeds weer genoemd:  

 Locatie voor buurtactiviteiten (BBQ, Sint-Maarten e.d.)

 Programmering op basis van voordracht door individuele leden (workshops, 

ladies night, samen wedstrijden kijken, game-feesten enz.)

 Knutselen, bridgen etc.

 Ontmoetingsplek voor ouders van spelende kinderen

 Werkplekken voor ‘thuiswerkers’

 Startpunt wandelgroep, hardloopgroep en bootcamp 

Genoeg ideeën en kansen om het gebouw te kunnen exploiteren.

Dat uitgangspunt is de basis voor dit voorstel. 



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Eenmalige kosten 

 Levering en plaatsing van de bebouwing € 125.000

- Kosten voor de fundering, gebouw, binnen- en buitenafwerking, keuken, sanitair, 

schilderwerk, verwarming, ventilatie en verlichting. 

- Kosten voor vergunningsaanvraag, sonderingen, constructieberekening en 

nutsvoorzieningen. 

 Reservering interieur € 3.000,-

 Reservering afwerking van de kavel (bestrating, gras, beplanting) € 4.000,-

 Optie zonnepanelen € 5.000,-

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Bekostiging (incl. reservering interieur en afwerking kavel)  

Ymere €   90.000,-

Reserves €   42.000,- (€   47.000,-)

Totaal € 132.000,- (€ 137.000,-)



Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel

Jaarlijkse kosten

Nog geen rekening gehouden met inkomsten.

(reservering) planmatig onderhoud 800,00€          

dagelijks onderhoud (contracten/storingen) 250,00€          

schoonmaakkosten 1.000,00€      

energiekosten (elektra en water) 2.500,00€      

Afvalstoffenheffing 350,00€          

Rioolheffing 150,00€          

OZB eigenaar en gebruiker 600,00€          

onvoorzien 300,00€          

opstalverzekering 200,00€          



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.



Stemtelcommissie samenstellen

We zoeken 6 vrijwilligers om vanavond de stemmen te tellen in twee 
rondes;

Eerste ronde:

 Twee vrijwilligers voor voorstel "Hanging Baskets"

 Twee vrijwilligers voor voorstel tot sponsoring Nobelrun

 Twee vrijwilligers voor voorstel plan definitieve bebouwing buurtkavel

Wie wil ons helpen vanavond?



LATEN WE GAAN 
STEMMEN!

AANSLUITEND 
KOFFIE/THEEPAUZE



De uitslag



Participatie – De Boswachterij

 Participatie bijeenkomst is gehouden op 3 juli 2019, bewoners van de 
Boswachterij konden tot 23 augustus reageren naar aanleiding van deze
bijeenkomst naar de gemeente. Op 14 oktober is opnieuw een bijeenkomst
geweest in de infoschuur.

 Het definitieve plan is op 20 oktober digitaal gedeeld met de leden, tevens is 
het plan in te zien in de zaal vanavond.

 Indien het plan wordt goedgekeurd verwacht de gemeente in het eerste
kwartaal van 2020 te kunnen starten.

 Alle leden mogen stemmen volgens de statuten, dus niet alleen de leden van de 
Boswachterij. Deze aanpak, het gezamenlijk stemmen, zal ook gelden voor het 
laatste veld, Het Landgoed.





Nieuw bestuurslid – Amir Zardouz

 Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. Het is altijd de wens geweest 
vanuit het bestuur, om uit elk veld binnen Buurtschap Nobelhorst Zuid een 
vertegenwoordiging in het bestuur te hebben.

 Kandidaten die worden toegevoegd aan de huidige bestuurssamenstelling 
zullen verkozen worden voor de duur van het huidige bestuur. Het huidige 
bestuur is gekozen voor een maximale duur van 3 jaar, hiervan zijn reeds 9 
maanden verstreken.

Voorstellen Amir Zardouz

Stemmen:

 Nieuw bestuurslid – Amir Zardouz

 Amir treedt toe tot het huidige bestuur, per direct

 De duur is gelijk aan het huidige bestuur (Q1 2022)



Voorstel Activiteiten jaarplan 2020 

Activiteit Datum Bijdrage

Nieuwjaarborrel 18 januari 2020 € 1.525,--

Midzomernacht 20 juni 2020 € 2.000,--

Zomer BBQ 29 augustus 2020 € 6.355,--

Sint-Maarten 11 november 2020 € 300,--

Sinterklaas Nog te bepalen € 400,--

€ 10.580,--

Door een tekort aan vrijwilligers is er voor aankomend 
jaar geen activiteit met Pasen gepland.



Begroting en contributie 2020: stemming

 Hanging baskets optie 2: Contributie onveranderd € 5,50 p/m, jaarlijks
terugkerende exploitatiekosten maximaal €1.864,-- en eenmalige 

bijdrage €4096,--

 Nobelrun optie 1: bijdrage € 1.000,--

 Bebouwing optie 2: bijdrage € 47.000,--

 Jaarplan: bijdrage € 10.580,--



Begroting en contributie 2020 n.a.v. stemming

Baten Lasten

Contributie 2020 € 21450 Buurtactiviteiten € 10580

Bijdrage Ymere voor bebouwing € 90000 Aanvragen voor bijdragen € 4000

Buurt initiatieven € 5760

ALV kosten € 1000

Bestuurskosten € 1350

Buurtkavel € 500

Bebouwing nieuwbouw € 137000

Bebouwing exploitatie € 2975

Verzekeringen € 310

Afschrijving € 200

Resultaat - € 52225

TOTAAL € 111450 TOTAAL € 111450



Stemmen

Tweede ronde:

 Benoeming bestuurslid – Amir Zardouz

 Voorstel participatieplan de Boswachterij

 Voorstel Begroting 2020



LATEN WE GAAN 
STEMMEN!

AANSLUITEND 
KOFFIE/THEEPAUZE



Vrijwilligers Buurtschap Zuid

20 vaste vrijwilligers 
in de werkgroepen en 

het bestuur.

We zijn op zoek naar 
buurtgenoten voor de 

oprichting van een 
nieuwe werkgroep 

"beheer buurtkavel"

We blijven dringend 
op zoek naar leden 
voor de activiteiten 

werkgroep.

wil je bijdragen aan 
het bedenken en 
organiseren van 

activiteiten?
meld je aan via 

bestuur@nobelhorst-
zuid.nl

Ook mist de 
activiteiten 

werkgroep “handjes” 
tijdens evenementen 

op de dag zelf.
wil je wel af en toe 

helpen maar niet vast 
in een werkgroep? 

laat je plaatsen op de 
oproeplijst zodat wij 
je kunnen uitnodigen.

Zonder vrijwilligers;
geen activiteiten in 

buurtschap nobelhorst 
zuid!

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl


De uitslag



Bedankt voor jouw komst en het uitbrengen 

van jouw stem!

Mochten er nog vragen zijn dan kan je ons altijd persoonlijk benaderen of mailen 

naar Buurtschap Zuid.

bestuur@nobelhorst-zuid.nl


