
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
p/a Niels Bohrstraat 26, 1341 BW Almere 
KvK 67862225 
IBAN NL30INGB0007755988 
bestuur@nobelhorst-zuid.nl 
www.nobelhorst-zuid.nl 
 
 

Pagina 1 van 13 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtschap Nobelhorst Zuid van 5 november 2019 
 
Locatie: Sterrenschool “Het Universum”, Max Planckstraat 74, 1341 DA Almere 
 
Aanwezig:     ca. 110 personen 
Aantal aanwezige stemgerechtigden: 73 
Aantal afgegeven machtigingen:  19 
 
De uitnodiging en agenda van de ALV zijn conform de statuten tijdig beschikbaar gesteld aan de 
leden. Alle toelichtende stukken per agendapunt zijn conform de statuten eveneens tijdig digitaal 
verstuurd aan de leden waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn en gepubliceerd op de website 
van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
 
1. Opening  
 
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering, heet iedereen van harte welkom en bedankt de 
aanwezigen voor de mooie opkomst. 
 
De agenda wordt doorgenomen, vanuit de vergadering zijn er geen opmerking en/of aanvullingen op 
de agenda.  
 
 
2. Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
 
De voorzitter geeft een algemene update inzake de voortgang van diverse zaken zoals het spelen op 
de buurtkavel, het participatietraject van Het Landgoed, de realisatie van het inrichtingsplan voor Het 
Eiland en De Houtzagerij, de ledenadministratie en de contributie en doet tevens opnieuw een 
dringende oproep voor vrijwilligers. 
 
Sander Post geeft aanvullend namens de gemeente een toelichting op de vertraging in de realisatie 
van de inrichting van Het Eiland en De Houtzagerij. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 
2019 / begin 2020 worden afgerond. Tevens geeft Sander aan dat 10 december momenteel staat 
ingepland voor de participatiebijeenkomst van Het Landgoed. Bewoners van Het Landgoed 
ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging van de gemeente. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden aan Sander Post; 
 

- Wanneer komt er beplanting in De Houtzagerij? 
Zodra de bestrating gereed is, vooropgesteld dat het plantseizoen nog niet voorbij is. 

 
- Hoe zit het met zwaar (bouw)verkeer en de pas aangelegde bestrating? 

De aannemer mag niet met zwaar verkeer over de nieuw aangelegde bestrating rijden. De 
gemeente zal hier op attenderen en indien nodig maatregelen laten nemen. 
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De penningmeester geeft een nadere toelichting over de ledenadministratie en de voortgang van het 
innen van de contributie. Er wordt nogmaals gewezen op de noodzaak tot het invullen van de 
contactgegevens en het geven van schriftelijk toestemming om de contactgegevens te mogen 
gebruiken voor communicatiedoeleinden. Voor meer informatie en het toestemmingsformulier, zie 
het onderwerp Ledenadministratie op de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Hoe zit het met de contributie voor huurders? Wij hebben geen factuur gezien. 
Voor de huurwoningen heeft woningcorporatie Ymere besloten om de contributie in 2019 
voor u te betalen. Hierover zijn alle leden woonachtig in een huurwoning in juni schriftelijk 
geïnformeerd. Omdat een aantal bewoners aangeven deze informatie niet te hebben 
ontvangen, zal de betreffende brief nogmaals worden verspreid. 

 
Stand van zaken contributiebetalingen per 5 november 2019; 
 

- 333 leden in totaal 
- 314 facturen verstuurd waarvan ontvangen: 

- 130 door zelfstandige overboeking  
- 84 automatische incasso machtigingen 

- 38x van huurders wordt betaald door Ymere 
- 47x openstaande herinneringen n.a.v. facturatie in juni 2019 
- 15x openstaand n.a.v. facturatie oktober/november (betreffen leden waarvan 

contactgegevens nog niet bekend waren/zijn en geen brievenbus beschikbaar was in juni) 
- 19x nog te versturen facturen (betreffen leden waarvan contactgegevens nog niet bekend 

zijn en geen brievenbus beschikbaar door lege kavels of nog niet opgeleverde woningen) 
 
Denise Stam en Colly Bouman van de Nobelhorst brede werkgroep Hondenspeelveld Nobelhorst 
geven vervolgens een korte presentatie over de realisatie van het Hondenspeelveld. Het speelveld 
wordt naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk in het voorjaar 2020 gerealiseerd op het grasveld achter 
de tijdelijke locatie van ecologische basisschool De Verwondering.  
 
 
3. Financiële aanvragen 2020 
 
Er zijn twee aanvragen voor een financiële bijdrage van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
ontvangen; een aanvraag voor een bijdrage t.b.v. de realisatie van het plan “Hanging Baskets 
Buurtschap Zuid” en een aanvraag voor sponsoring van de Nobel Run in 2020. Beide aanvragen 
worden vanavond ter stemming gebracht. 
 
 
Hanging Baskets Buurtschap Zuid 
 
Het voorstel “Hanging Baskets Buurtschap Zuid” wordt gepresenteerd door Manouk Zardouz, Paula 
van Kuijk en Lian van Os. 

https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=de-ledenadministratie
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Hanging_baskets_plan_definitief.pdf
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Er zijn 3 opties waar men op kan stemmen; 
 
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 en opmerkingen van de leden; 
 

- Het ziet er mooi uit, maar hoe moet ik de planten water geven? 
Hiervoor zien wij verschillende mogelijkheden, een trapje, een tuinslang op een stok, of een 
andere mooie vorm van samenwerking met de buren. 

 
 
Nobel Run 2020 
 
De voorzitter legt uit dat deze aanvraag vanavond ter stemming wordt voorgelegd aan de leden 
omdat de aanvraag dit jaar om een bedrag van € 1.000,- gaat, in tegenstelling tot de aanvraag van 
vorig jaar van € 500,-. Het bestuur is conform het Huishoudelijk Reglement niet bevoegd hier een 
besluit over te nemen en vraagt derhalve de leden hierover te beslissen middels stemming. 
 
Erik Anneveld en Ingmar van Duijn van Stichting Nobel Run geven een toelichting 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. 
 
Er zijn 2 opties waar men op kan stemmen; 
 
Optie 1: Voor sponsoring van € 1.000  
Optie 2: Tegen sponsoring, geen bijdrage van € 1.000,- in 2020 
 
Vragen en opmerkingen van de leden aan de organisatie van de Nobel Run; 
 

- Heeft de organisatie ook een bijdrage gevraagd aan buurtschap Midden? 
Jazeker, buurtschap Midden heeft besloten een bedrag van € 1.000,- bij te dragen. 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Aanvraag%20Nobelrun%202020.pdf
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- Waarom is er geen bijdrage aangevraagd bij buurtschap Noord? 

Buurtschap Noord is nog niet volledig, daarom is er geen bijdrage van € 1.000,- gevraagd. 
 

- Is het geen optie om een kleiner bedrag, bijvoorbeeld € 500,- aan te vragen bij buurtschap 
Noord? 
Daar zijn wij momenteel inderdaad mee bezig. 

 
- Wat zijn de voordelen voor bewoners in Nobelhorst? 

Bewoners van Nobelhorst krijgen voorrang op de inschrijving. 
 

- Kan er een huldiging komen voor de Nobelhorst winnaar om het dorpse karakter terug te 
brengen? 
Goed idee! Gaan we meenemen in het overleg. 

 

4. Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel 
 
Anko Kuyt en Edwin Vermij nemen de aanwezigen mee door het voorstel voor definitieve bebouwing 
op de buurtkavel. De locatie, doelstellingen, randvoorwaarden, het plan, programmering en gebruik 
en de eenmalige en de te verwachten jaarlijks terugkerende kosten worden doorgenomen. 
 
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 ALV 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. 
 
Tijdens de ALV is, met instemming van de leden, 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. 
 
De werkgroep vraagt de leden van Buurtschap Zuid in te stemmen met het voorstel en met de 
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. 
 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Plan%20bebouwing%20buurtkavel%20buurtschap%20zuid%20def.%20versie%2018-10-2019.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Illustraties%20plan%20bebouwing%20dd%2027-03-2019.pdf
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Wanneer er door de leden ingestemd wordt met dit voorstel kan er een definitieve offerte worden 
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. 
 
Op basis van het voorstel zijn er 3 opties waar men op kan stemmen; 
 
Optie 1: Ja, ik stem in met de realisatie van de bebouwing van de buurtkavel door Brandola.  
 
Optie 2: Ja, ik stem in met de realisatie van de bebouwing van de buutkavel door Brandola, inclusief 
het plaatsen van zonnepanelen (€5000,- extra).  
 
Optie 3: Nee, ik stem tegen het hierboven gepresenteerde voorstel. 
 
Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Hoe gaan we overlast voor direct omwonenden voorkomen? 
Over de invulling en programmering dienen afspraken te worden gemaakt, vooral in overleg 
met de direct omwonenden. 

 
- Hoe voorkomen we hangjongeren? 

Dit is helaas niet 100% uit te sluiten. 
 

- Algemene opmerking; Indien men hangjongeren wil voorkomen dient er iets te worden 
geregeld in Nobelhorst voor de betreffende doelgroep. Daarnaast veroorzaken niet alle 
jongeren per definitie overlast. 

 
- Kan de V.V.E. De Nobelhorst hier een ALV houden met ca. 30 leden? 

Dit zou mogelijk moeten zijn. 
 

- Wie gaat de schuur beheren? 
Daar moet nog invulling aan worden gegeven, ook dient nog te worden nagedacht over een 
toegangssysteem met pasjes / druppels, o.i.d. 

 
- De bestrating en het groen rondom het gebouw, wie betaald dat? 

Dit valt onder verantwoording van de buurtschap, er is een reservering van € 4.000,- 
opgenomen in het voorstel voor afwerking van de kavel (bestrating, gras, beplanting). 
Reactie van vraagsteller; Grootste onzin, de gemeente kan dit makkelijk betalen! 

 
- Komen er nog meer stelposten en hoe wordt gegarandeerd dat men binnen de stelposten 

blijft? 
Genoemde stelposten zijn het maximum, voor overschrijding moet toestemming door de 
leden worden gegeven middels een voorstel bij een ALV. 
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- Komt er een houtkachel net als in de Buurtschuur van Buurtschap Midden? 

Nee. 
 

- Complimenten voor het ontwerp, maar waarom is er geen overleg geweest met direct 
omwonenden? 
Hiertoe is voldoende mogelijkheid geboden, men heeft ruim de gelegenheid gehad zich aan te 
sluiten bij de werkgroep. 

 
Er volgt een uitgebreide discussie over de invulling, het ontwerp en de betrokkenheid van de direct 
omwonenden in het proces. Een selecte groep aanwezigen, met name leden woonachtig rondom de 
buurtkavel,  is van mening dat hierin tekort is geschoten. 
 

- Kan er nog overleg worden gevoerd met direct omwonenden? 
Ja, de werkgroep zal hier een extra bijeenkomst voor organiseren. 

 
- Algemene opmerking; Het ontwerp is donker, weinig lichtinval. Daarnaast is goede 

verwarming belangrijk voor Yoga bijeenkomsten. 
 

- Hoe verhouden de jaarlijks terugkerende kosten zich tot de inkomsten van de vereniging? 
De te verwachten jaarlijks terugkerende kosten bedragen ca. 30% van de huidige jaarlijkse 
contributie inkomsten. 

 
- Wat is de toegevoegde waarde van zonnepanelen? 

Met de zonnepanelen kan een deel van de energiekosten worden terugverdiend. 
 
Anko sluit af met het verzoek aan bewoners met aanvullende wensen zich te melden bij de 
werkgroep voor overleg. 
  
De voorzitter legt aansluitend de stemprocedure uit.  
 
 
5. Benoemen stemtelcommissie 
 
Vanuit de aanwezigen wordt een stemtelcommissie samengesteld, bestaande uit; 
 
- Babette le Belle en Petra Koeman voor het voorstel Hanging Baskets; 
- Paula van Kuijk en Lian van Os voor de aanvraag bijdrage Nobel Run; 
- Francisca van der Zwaard en Aliene Bokhoven voor het voorstel Bebouwing buurtkavel. 
 
 
6. Stemmen, korte pauze en tellen van de stemmen 
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7. Bekendmaking van de uitslag 
 
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering maakt de uitslag van de stemming bekend; 
 
Aanvraag en voorstel Hanging Baskets; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   92 
Totaal aantal stemmen Optie 1:    18 
Totaal aantal stemmen Optie 2:    57 
Totaal aantal stemmen Optie 3:    17 
 
Aanvraag sponsoring Nobel Run; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   92 
Totaal aantal stemmen Voor:    65 
Totaal aantal stemmen Tegen:    26 
Totaal aantal stemmen Ongeldig:    1 
 
Voorstel definitieve bebouwing buurtkavel; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   92 
Totaal aantal stemmen Optie 1:    28 
Totaal aantal stemmen Optie 2:    47 
Totaal aantal stemmen Optie 3:    17 
 
Inzake de aanvraag voor een financiële bijdrage en het voorstel “Hanging Baskets Buurtschap Zuid” is 
optie 2 met volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
De aanvraag voor een financiële bijdrage van € 1.000,- aan de Nobel Run is met volstrekte 
meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
Inzake het voorstel definitieve bebouwing buurtkavel is optie 2 met volstrekte meerderheid van 
stemmen aangenomen. 
 
 
8. Participatieplan De Boswachterij 
 
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 Boswachterij 
hebben geparticipeerd op 3 juli 2019. De bewoners konden tot 23 augustus 2019 reageren naar de 
gemeente naar aanleiding van deze bijeenkomst. Op 14 oktober 2019 is opnieuw een bijeenkomst 
geweest in de infoschuur. 
 
De gegeven feedback is verwerkt en er is een definitief participatieplan door de gemeente opgesteld. 
Dit participatieplan is op 20 oktober 2019 digitaal gedeeld via de nieuwsbrief, op Facebook en op de 
website van Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
 

https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=de-boswachterij
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Indien het plan wordt goedgekeurd verwacht de gemeente in het eerste kwartaal van 2020 te 
kunnen starten. De realisatie- en onderhoudskosten zijn voor rekening van de gemeente, er zijn op 
basis van het inrichtingsplan geen extra onderhoudskosten voorzien voor de buurtschap. Net als bij 
het participatieplan voor Het Eiland en De Houtzagerij, vereisen de statuten van de buurtschap dat 
alle leden van de buurtschap hierover hun stem kunnen uitbrengen. 
 
Er zijn 2 opties waar men op kan stemmen; 
 
Optie 1: Voor het participatieplan voor de openbare inrichting van De Boswachterij. 
Optie 2: Tegen het participatieplan voor de openbare inrichting van De Boswachterij.  
 
Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Een participatieplan? Wat is dat? 
Gerard geeft voor de nieuwe leden uitleg omtrent het participeren van bewoners bij de 
totstandkoming van een inrichtingsplan. 

 
- Er is weinig ruimte voor groen in het plan. Op zijn minst opmerkelijk voor De Boswachterij. 

Annette Hospes legt uit dat dit vanwege kabels in de grond niet mogelijk is. 
 

- Is hier op de tekentafel dan geen rekening mee gehouden? 
Volgens Annette is dit geen kwestie van een tekortkoming in het ontwerp, maar zijn er keuzes 
gemaakt om tot het huidige voorstel te komen. 

 
- Volgens eerdere uitspraak zouden er geen parkleervakken boven de riolering kunnen komen. 

Annette geeft aan dat dit niet gaat om de riolering maar om (water)leidingen. 
 

- Waarom zo weinig groen? Ik zie alleen maar parkeerplaatsen. Er zijn maar beperkte keuzes 
binnen het participatieplan. En waarom is er niet gekozen voor een woonerf? 
Annette geeft aan dat dit al eerder is teruggekoppeld. 

 
Er volgt een uitgebreide discussie over het besluit van de gemeente om de Kamerlingh Onnesstraat 
niet aan te wijzen als woonerf en over de beperkte keuzemogelijkheden voor bewoners binnen het 
participatietraject. Sander Post geeft een toelichting waarom de keuze voor een woonerf niet 
mogelijk is. Er is in het ontwerp echter bewust gekozen voor het toepassen van een smalle straat, die 
zich niet leent voor hard rijden. Sander geeft tevens aan dat deze keuzes reeds eerder duidelijk zijn 
toegelicht en teruggekoppeld. De speelruimte is nu eenmaal beperkt maar het moet duidelijk zijn dat 
de gemeente wel degelijk open staat voor de input van bewoners. 
 

- Ik vind het vreemd dat bewoners van andere velden mogen stemmen over dit 
inrichtingsplan. 
Gerard legt uit dat dit zo is opgenomen in de statuten. Daar bijzondere wensen van bewoners 
eventueel van invloed kunnen zijn op de kosten voor de hele buurtschap is er voor gekozen 
dat alle leden binnen een buurtschap mogen stemmen over de verschillende 
inrichtingsplannen. 
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- Er wordt vanuit de aanwezigen geopperd om als niet bewoner van De Boswachterij te kiezen 

voor stemonthouding. 
Dit is bij eerdere stemmingen ook voorgesteld en is uiteraard toegestaan. 

 
- Een bewoner van Het Eiland heeft bezwaar tegen de vlonder die aan de overkant komt 

omdat hier totaal geen overleg over is geweest met deze bewoner. 
Sander Post had niet verwacht dat dit een probleem zou zijn, maar vindt het een terechte 
opmerking. Sander geeft tevens aan dat de vlonders wel in het plan staan, maar dat er nog 
een probleem is met het beheer. 

 
- Indien de gemeente niet voornemens is het beheer en onderhoud van de vlonders voor haar 

rekening te nemen dient er bij de stemming een voorbehoud te worden gemaakt dat er 
alleen akkoord gegeven wordt indien er sprake is van een kostenneutraal plan. 
Sander Post geeft aan dat dit niet nodig is. Mochten er beheerskosten uit voort komen dient 
dit alsnog voor akkoord te worden voorgelegd aan de leden. 

 
 
9. Toetreden nieuw bestuurslid – Amir Zardouz 
 
Amir stelt zich voor aan de leden. De voorzitter vraagt de Algemene Ledenvergadering in te stemmen 
met de benoeming van Amir en de directe toetreding tot het huidige bestuur. De benoemingsperiode 
is gelijk aan het huidige bestuur (Q1 2022). 
 
Er zijn 2 opties waar men op kan stemmen; 
 
Optie 1: Voor de benoeming van Amir Zardouz en het direct toetreden tot het huidige bestuur. 
Optie 2: Tegen de benoeming van Amir Zardouz en het direct toetreden tot het huidige bestuur.  
 
 
10. Begroting 2020 incl. activiteitenplan 
 
Activiteiten Jaarplan 2020 
 
De penningmeester neemt het Activiteiten Jaarplan voor 2020 door; 
 
Nieuwjaarsborrel 18 januari 2020 
Midzomernacht 20 juni 2020 
Zomer BBQ  29 augustus 2020 
Sint-Maarten  11 november 2020 
Sinterklaas  n.n.b. 
 
Door een tekort aan vrijwilligers is er voor aankomend jaar geen activiteit met Pasen gepland. 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Amir%20Zardouz.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Activiteiten%20Jaarplan%202020%20ALV.pdf
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Begroting 2020 
 
De penningmeester presenteert de begroting voor 2020. 
 
De begroting van baten en lasten voor de vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid voor het jaar 2020 
is gebaseerd op het eerder uitgebrachte stemresultaat op de onderwerpen “bebouwing incl. de optie 
voor zonnepanelen”, “aanvraag voor bijdrage voor Hanging Baskets” en “aanvraag voor bijdrage 
Nobel Run 2020”. 
 
Inkomsten 
Contributie 
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, nog niet alle kavels zijn 
notarieel overgedragen en/of bebouwd. Naar verwachting zal dit in de loop van 2020 wel het geval 
zijn. Helaas hebben een 5-tal bewoners hun lidmaatschap per 2020 opgezegd.  
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.  
 
Bijdrage Ymere voor bebouwing 
Conform het besluit van de ALV over de definitieve bebouwing op de buurtkavel, zal in 2020 
begonnen kunnen worden met het realiseren van een nieuwbouw op de buurtkavel. Deze 
bebouwing zal grotendeels gefinancierd worden door een bijdrage van Ymere. 
 
Uitgaven 
Buurtactiviteiten 
De werkgroep activiteiten heeft een jaarplanning gemaakt met een aantal door de buurtschap te 
organiseren activiteiten, die bijdragen aan de doelstelling van de vereniging. De activiteiten worden 
gefinancierd door een eigen bijdrage van de deelnemers en een bijdrage vanuit de vereniging die 
opgenomen is in deze begroting. De voorziene activiteiten betreffen een Nieuwjaarborrel, 
Midzomernacht viering, Zomer BBQ, Sint-Maarten met ouders en kinderen uit de buurtschap en een 
Sinterklaas viering met de andere buurtschappen. 
 
Aanvragen voor bijdragen 
Er is €3000,-- begroot voor aanvragen voor financiële bijdragen, waarover het bestuur een besluit 
kan nemen in overeenstemming met de statuten en HHR. Dergelijke aanvragen moeten bijdragen in 
de doelstelling van de vereniging en mogen in samengesteld verband niet hoger zijn dan €500,--. 
Tevens is voor 2020 is een aanvraag van €1000,-- voor de Nobelrun begroot, conform het besluit van 
de ALV over deze aanvraag. 
 
Buurtinitiatieven 
Voor 2020 is het initiatief genomen om de buurt te willen voorzien van Hanging Baskets aan de 
lantaarnpalen, gevuld met bloeiende planten. Conform het besluit van de ALV over dit initiatief, is in 
deze begroting uitgegaan van een gelijkblijvende contributie en zijn de verwachte kosten voor dit 
initiatief deels ten laste gebracht aan de exploitatie van 2020 en deels ten laste van het Eigen 
Vermogen van de vereniging.  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%205%20Nov%202019/Begroting%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid%202020.pdf
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ALV kosten 
Er worden 3 Algemene Leden Vergaderingen voorzien. De kosten betreffen huur accommodatie en 
materialen en beschikbaar stellen van koffie/thee. 
 
Bestuurskosten 
De bestuurskosten bestaan uit een abonnement voor digitale boekhouding en ledenadministratie, 
bankkosten, webhosting. Daarnaast is een bedrag van €600,-- begroot voor ondersteuning en 
stimulering van werkgroepen. 
 
Buurtkavel 
In 2018 is op de buurtkavel een Tiny Forrest gerealiseerd en in 2019 is de buurtkavel verder ingericht 
met ingezaaid gras en zullen er speeltoestellen geplaatst worden. In de begroting is een bedrag 
opgenomen voor het realiseren van een groot insectenhotel in de Tiny Forrest en is een bedrag van 
€300,-- opgenomen voor aanschaf van maai- en snoei gereedschap om de buurtkavel te 
onderhouden. Er zijn nog geen groot onderhoudskosten voorzien voor de buurtkavel in 2020. 
 
Bebouwing nieuwbouw 
De bebouwing zal grotendeels gefinancierd worden door Ymere. Het resterende deel zal ten laste 
gebracht worden aan de algemene reserves van de vereniging. In deze begroting is rekening 
gehouden met de keuze voor zonnepanelen. 
 
Bebouwing exploitatie 
Er zijn exploitatiekosten opgenomen in de begroting gebaseerd op een realisatie per 1 juli en 
gebaseerd op een gedetailleerde schatting van de werkgroep bebouwing. 
 
Verzekeringen 
De vereniging heeft in 2019 een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij realisering van een 
bebouwing op de buurtkavel, zal ook een opstalverzekering en eventueel een inboedelverzekering 
afgesloten dienen te worden. 
 
Afschrijving 
De afschrijvingslast betreft de afschrijving van de aangeschafte duurzame middelen die geactiveerd 
zijn (vaste activa). De nieuwbouw zal per 1/1/2021 geactiveerd worden. Er is derhalve hiervoor geen 
afschrijvingslast voor 2020 opgenomen. 
 
Resultaat 
Het negatief resultaat zal ten laste van het Eigen Vermogen (algemene reserve) gebracht worden. 
Naar verwachting bedraagt de algemene reserve per 31 december 2019 ca. 65.000 euro.  
 
De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden en ter stemming gebracht. 
 
Er zijn 2 opties waar men op kan stemmen; 
 
Optie 1: Voor de begroting 2020 van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
Optie 2: Tegen de begroting 2020 van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.  
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Vragen en opmerkingen van de leden; 
 

- Uit de begroting blijkt dat de buurtschap de bebouwing in 1 jaar af schrijft, is dit juist? 
De penningmeester geeft aan dat dit wellicht niet helemaal correct is weergegeven. 
Genoemde bedragen van verwachte inkomsten en uitgaven zijn echter wel correct.  
 
(Na de vergadering wordt door het bestuur besloten om naar aanleiding van de gemaakte 
opmerking een definitieve begroting op te stellen, gesplitst in een financieringsbegroting 
waarin inkomsten, uitgaven en de liquiditeitspositie zichtbaar worden en een 
exploitatiebegroting met baten en lasten (waaronder afschrijvingslast van de investeringen 
m.b.t. bebouwing en Hanging Baskets) zodat e.e.a. inzichtelijker wordt. Uiteraard zullen de 
bedragen conform besluit ALV ongewijzigd opgenomen worden. De definitieve begroting zal 
z.s.m. worden gepubliceerd.) 
 

- Komen er in 2020 nog entreegelden binnen? 
De verwachting is dat voor het einde van dit jaar alle entreegelden zijn ontvangen. 

 
 
11. Stemtelcommissie 
 
Vanwege tussentijds vertrek van Lian van Os is de samenstelling van de stemtelcommissie gewijzigd; 
 
- Babette le Belle en Petra Koeman voor het Participatieplan De Boswachterij; 
- Paula van Kuijk en Daphne Lassing voor de benoeming van Amir Zardouz als bestuurslid; 
- Francisca van der Zwaard en Aliene Bokhoven voor de Begroting 2020. 
 
 
12. Stemmen, korte pauze en tellen van de stemmen 
 
 
13. Bekendmaking van de uitslag 
 
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering maakt de uitslag van de stemming bekend; 
 
Participatieplan De Boswachterij; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   53 
Totaal aantal stemmen Voor:    43 
Totaal aantal stemmen Tegen:     4 
Totaal aantal stemmen Blanco:     6 
 
Benoeming van Amir Zardouz als bestuurslid; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   88 
Totaal aantal stemmen Voor:    87 
Totaal aantal stemmen Tegen:     1 
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Begroting 2020; 
Totaal aantal uitgebrachte stemmen:   88 
Totaal aantal stemmen Voor:    77 
Totaal aantal stemmen Tegen:     9 
Totaal aantal stemmen Blanco:     1 
Totaal aantal stemmen Ongeldig:    1 
 
De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de uitslag van beide stemmingsrondes. Er zijn geen 
bezwaren, het participatieplan voor De Boswachterij, de benoeming en het per direct toetreden van 
Amir Zardouz als bestuurslid en de begroting 2020 zijn derhalve met volstrekte meerderheid van 
stemmen aangenomen. 
 
 
14. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:30 uur. 


