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Agenda Algemene Ledenvergadering 

7 februari 2019

 Algemene update Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 

 Verslag van het bestuur over het afgelopen jaar

 Goedkeuring van de jaarstukken over het afgelopen jaar

 Voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur

 Benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar

 Benoeming bestuursleden

 Participatieplan ‘’de Houtzagerij’’

 Stemprocedure & benoemen stemtelcommissie

 Stemmen

 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

 In het voorjaar komt er een activiteit om een insectenhuis te maken met de 

kinderen van buurtschap Zuid, incl. het aanplanten/inzaaien van bloemenplantjes 

in en rondom het Tiny Forest. 

 Spelen: in het voorjaar wordt er gras gezaaid. Als het gras sterk genoeg is worden 

de speeltoestellen geplaatst (incl. de valondergrond).

 Participatieplan het Eiland: de gemeente heeft een nieuwe indicatie afgegeven en 

dat is dat er in Q2 gestart wordt met de bestrating van het Eiland.

 Participatie de Boswachterij: de gemeente heeft uitgesproken dat de intentie is 

de eerste participatiebijeenkomst begin Q2 te laten plaatsvinden. De gemeente zal 

de bewoners van de Boswachterij hier t.z.t. een uitnodigingsbrief over sturen.



Algemene update Vereniging Buurtschap 

Nobelhorst Zuid - vervolg

 Per 1 januari twee vrijwilligers voor de ledenadministratie; Petra en Babette.

 Compleet krijgen van de ledenadministratie; zowel NAW/contactgegevens als 

het volledig krijgen van de incasso informatie i.v.m. de start van de 

contributie incassering per 1 april 2019.

 We blijven dringend op zoek naar vrijwilligers voor in 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


Verslag van het bestuur over het afgelopen 

jaar
 De ontwikkelingen binnen Buurtschap Zuid van het afgelopen jaar staan beschreven 

in het jaarverslag 2018. Denk hierbij aan de participatietrajecten, het opzetten 

van het Huishoudelijk Reglement en de realisatie van het Tiny Forest. 

 Het jaarverslag is reeds gedeeld met alle leden via de nieuwsbrief en staat 

gepubliceerd op de website www.nobelhorst-zuid.nl onder het menu ‘Vereniging’ -> 

‘Naslagwerken’ -> ‘Jaarverslagen’

 Zijn er vragen over het niet-financiële gedeelte van het verslag?

http://www.nobelhorst-zuid.nl/


Verslag van het bestuur over het afgelopen 

jaar - Financiële verantwoording

Inkomsten Uitgaven

2018 2017 2018 2017

Contributie € 25.200,00 € 26.600,00 

ALV kosten €2.180,45 € 1.206,00 

Bestuurskosten € 7,50 € 13,00 € 688,63 € 442,00 

Buurtactiviteiten €579,94

Buurtkavel € 134,00 € 203,92 € 424,00 

Inventaris € 501,74 

TOTAAL € 25.341,50 € 26.613,00 € 4.154,68 € 2.072,00 



Goedkeuring van de jaarstukken over het 

afgelopen jaar

Controle commissie:

 Conform de statuten van de vereniging, artikel 13 lid 6, heeft op donderdag 24 

januari 2019 een controle plaatsgevonden van de jaarstukken.

 De controlecommissie bestaande uit Monique de Vos en Marcel van den Brink 

heeft inzage gekregen in de gehele boekhouding en de stukken die daarop 

betrekking hebben en heeft alle inlichtingen gekregen die zij voor dit doel nodig 

had.

 De controlecommissie is van oordeel dat de boekhouding en de financiële 

verslaglegging een getrouw beeld geven van de inkomsten en uitgaven en het 

banksaldo per 31 december 2018.

 Het advies van de controlecommissie is goedkeuring te geven van de jaarstukken 

en het gevoerde financieel beleid.



Voorstel tot verlenen van kwijting aan het 

bestuur

 Vaststelling jaarverslag 2018 door ALV

 Voorstel voor verlenen kwijting (decharge) door ALV aan bestuur voor het gevoerde 

beleid in 2018



Benoeming van de leden van de 

controlecommissie voor het nieuwe boekjaar

 De huidige controlecommissie heeft aangegeven ook de controle te willen 

uitvoeren over het jaar 2019: 

 Monique de Vos

 Marcel van den Brink

 Zijn er andere leden die zich willen aanmelden voor de controlecommissie? 

 Benoeming van controlecommissie 2019



Benoeming bestuursleden

 Nieuwe kandidaten konden zich aanmelden tot 7 januari 2019. Zoals geïnformeerd 

in de nieuwsbrief van de maand december is naar aanleiding van deze oproep Eric 

van Aken reeds toegetreden als aspirant bestuurslid. Naast Eric hebben zich helaas 

geen andere leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid aangemeld als 

bestuurskandidaat.

 De zittende bestuursleden; Anko, Gerard, Marco, Jeffrey en Lian en aspirant 

bestuurslid Eric, hebben na overleg besloten zich in de huidige samenstelling 

opnieuw verkiesbaar te stellen als bestuur van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst 

Zuid. 

 Dit betekent dat tijdens deze ALV niet op individuele bestuurskandidaten gestemd 

wordt, maar er voor of tegen benoeming van het voorgedragen bestuur wordt 

gekozen, bestaande uit de volgende bestuursleden: 

- Anko Kuyt - Jeffrey Kruiskamp

- Gerard van der Nat - Eric van Aken

- Marco Broersma - Lian van Os



Benoeming bestuursleden  - vervolg

 Het bestuur wordt benoemd voor een periode van ten hoogste 3 jaar.

 Het nieuw gekozen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies; voorzitter, 

secretaris en penningmeester. De rolverdeling wordt gedeeld met de leden via de 

nieuwsbrief en gepubliceerd op de website van Buurtschap Zuid.

 Door het uitblijven van meer aanmeldingen als bestuurskandidaat, wordt er niet 

voldaan aan de wens en voorkeur dat het bestuur bestaat uit minimaal 1 

bestuurslid uit elk veld. Er is geen bestuurslid vanuit ‘de Houtzagerij’ en ‘het 

Landgoed’. Na deze verkiezing blijft het ten alle tijden mogelijk om als aspirant 

bestuurslid toe te treden. Heb je interesse? Meld je aan als aspirant bestuurslid. 

Dit kan door te mailen naar: bestuur@nobelhorst-zuid.nl. 

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl


Participatieplan de Houtzagerij

 Tijdens de ALV op donderdag 15 november 2018 is er tegen het voorgestelde 

participatieplan van de Houtzagerij gestemd. 

 Om het proces rondom deze participatietrajecten te verbeteren is er een 

overleg geweest met de gemeente en het bestuur. Hierin is besproken hoe het 

traject geoptimaliseerd kan worden voor zowel de gemeente, het bestuur als 

de bewoners. Denk hierbij o.a. aan:

 Een meer concrete planning;

 Meer tijd tussen het aanleveren van het definitieve plan en de ALV;

 Een terugkomsessie nadat de gemeente de wensen en wijzigingen wel of niet heeft 

doorgevoerd in het plan, zodat er een goede toelichting gegeven kan worden door 

de gemeente aan de bewoners en bewoners aanvullende vragen kunnen stellen;

 Er is minimaal 1 bestuurslid aanwezig tijdens de participatiesessies;

 Er is minimaal 1 medewerker van de gemeente aanwezig tijdens de ALV waarin 

over het plan gestemd wordt.



Participatieplan de Houtzagerij - vervolg

 Op donderdag 17 januari 2019 is er een tweede participatie-overleg geweest 

met de bewoners van de Houtzagerij en de gemeente. Dit heeft geresulteerd 

in een nieuw definitief participatieplan van de Houtzagerij. Dit plan is reeds 

digitaal gedeeld en in het groot in te zien in de zaal, en wordt vanavond ter 

stemming gebracht. 

 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.



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 4 vrijwilligers om vanavond de stemmen te tellen;

 2 voor de bestuursverkiezing

 2 voor Participatieplan De Houtzagerij

Wie wil ons helpen vanavond?



Laten we gaan stemmen!
Aansluitend koffie/theepauze



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


