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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
 
Graag nodigen we u uit voor een ALV van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
Datum: 5 november 2019 
Tijdstip: inloop 19:30 met registratie van stemgerechtigden, start 20:00 uur 
Locatie: basisschool Het Universum (Max Planckstraat 74) in Nobelhorst 
 
Op de agenda voor deze ALV staat o.a. een algemene Buurtschap Zuid update met diverse 
zaken en de voortgang van trajecten. De ontvangen financiële aanvragen, het voorstel voor 
bebouwing op de buurtkavel, het participatieplan van De Boswachterij en de begroting 2020 
incl. activiteitenplan zullen worden doorgenomen en ter stemming worden gebracht.  
 
In samenspraak met de bewoners van De Boswachterij is er een participatieplan uitgewerkt. 
De statuten van de buurtschap vereisen dat alle leden van de buurtschap hierover hun stem 
kunnen uitbrengen. Het uitgewerkte participatieplan is op de website van de vereniging 
gepubliceerd en is op de ALV in groot formaat beschikbaar. 
 
De agenda van de bijeenkomst zal er als volgt uitzien: 
 

• Opening en mededelingen 

• Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 

• Financiële aanvragen 2020; 

◦ Aanvraag en voorstel Hanging Baskets 

◦ Aanvraag en voorstel sponsoring Nobelrun 

• Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel 

• Benoemen stemtelcommissie 

• Stemronde 1; per huisadres zal er één stem kunnen worden uitgebracht. Er wordt 

schriftelijk gestemd en de besluitvorming vindt met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen plaats. 

• Korte pauze en het tellen van de stemmen 

• Bekendmaking van de uitslag 

• Participatieplan De Boswachterij 

• Toetreden nieuw bestuurslid – Amir Zardouz 

• Begroting 2020 incl. activiteitenplan 

• Stemronde 2; per huisadres zal er één stem kunnen worden uitgebracht. Er wordt 

schriftelijk gestemd en de besluitvorming vindt met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen plaats. 

• Korte pauze en het tellen van de stemmen 

• Bekendmaking van de uitslag 

• Afsluiting en informeel contact onder het genot van een kopje koffie of thee 
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Een toelichting op de agendapunten en verschillende bijlages zullen uiterlijk 2 weken voor de 
ALV gepubliceerd worden op de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 

 

Graag tot ziens op 5 november 2019. 
 
Namens het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, 
Jeffrey Kruiskamp (voorzitter) 
 
 
Voor meer informatie:  
Website www.nobelhorst-zuid.nl 
Facebook www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid 

http://www.nobelhorst-zuid.nl/
http://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid

