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2. Bestuur en organisatie 

Benoeming bestuur  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 januari 2018 is het bestuur gekozen, bestaande uit de 
volgende leden: 
 

• Ramon Bos uit de Houtzagerij (secretaris) 

• Barbara Schreiner-Gubbels van het Landgoed (voorzitter)  

• Gerard van der Nat uit de Boswachterij (penningmeester) 

• Anko Kuyt van het Eiland  

• Jeffrey Kruiskamp van het Eiland  

• Marco Broersma van het Eiland  

• Lian van Os van het Eiland 
 
Dit bestuur is benoemd voor een periode van 1 jaar. 
 
Wijziging bestuur 
 
Op 12 juli 2018 heeft het bestuur alle leden helaas moeten informeren dat de voorzitter en secretaris 
van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid hebben besloten hun functie neer te leggen en het 
bestuurslidmaatschap te beëindigen. Dit vanwege een verschil in beleidsvisie en zienswijze binnen 
het bestuur. Het bestuur heeft, met het oog op voortzetting van de activiteiten en het waarborgen 
van de continuïteit, de vacatures ingevuld middels het benoemen van een nieuwe voorzitter en 
secretaris conform artikel 7 lid 1 van de statuten. 
Om op een correcte wijze invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging en om het 
bestuur daarin te versterken is er gezocht naar leden die zich kandidaat willen stellen als aspirant 
bestuurslid voor het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Helaas heeft deze oproep niet geleid 
tot aanmeldingen. 
 
Nieuw bestuur 2019 
 
Half november is een officiële oproep gedaan aan de leden om zich aan te melden als 
bestuurskandidaat voor de verkiezing van een nieuw bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 7 februari 2019. Nieuwe kandidaten konden zich aanmelden tot maandag 7 januari 2019. Het 
bestuur heeft op 11 december 2018 een informatiebijeenkomst gehouden in de Melkfabriek, ook 
voor geïnteresseerden voor de ledenadministratie of werkgroepen. Na deze informatiebijeenkomst is 
Eric van Aken toegetreden als aspirant bestuurslid.  
 

3. Buurtschap algemeen   

Welkomst Flyer 
 
Sinds oktober 2018 is er een welkomstflyer. Daar waar mogelijk is er door bestuursleden kort aan 
huis gesproken met de nieuwe bewoners binnen Buurtschap Zuid. Het doel is mensen welkom te 
heten in de wijk en te informeren over de buurtschap. Tevens worden alle nieuwe bewoners 
geattendeerd op het belang van een compleet ledenbestand en het akkoord dat gegeven dient te 
worden om hen te kunnen informeren. Zie de flyer op de volgende pagina.  
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Toestemmingsformulier om te informeren en het completeren van de ledenadministratie 
 
Per adres in Buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een 
ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid en het innen van de (toekomstige) contributie. Per adres wordt er toestemming 
gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie. Het bestuur heeft eind 
september 2018 het offline document omgezet naar een eenvoudig in te vullen online formulier.  
 
Huishoudelijk Reglement 
 
Het huishoudelijk reglement van een vereniging is een verzameling regels en richtlijnen, die een 
aanvulling zijn op de statuten. Daarnaast worden ook de taken en bevoegdheden van de 
bestuursleden beschreven. 
 
Het hebben van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar de vereniging vindt het belangrijk 
een aantal zaken vast te leggen.  
 
In de statuten van de vereniging staan de belangrijkste regels over de gang van zaken van de 
vereniging. Alle overige zaken zijn door het bestuur aanvullend vastgelegd in het Huishoudelijk 
Reglement. Daarbij gaat het om regels, richtlijnen en afspraken die je ook op korte- of middellange 
termijn kunt wijzigen. In tegenstelling tot wijzigingen in de statuten, hoef je voor wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement niet langs de notaris. 
 
Het bestuur heeft het Huishoudelijk Reglement op 15 november 2018 ter stemming gebracht in de 
ALV. Deze is met een ruime meerderheid goedgekeurd.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTMBGChY6K7e4P7n2Qqe_te0gEUV1gtdWD-r1yvHfltJlBrw/viewform
http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=huishoudelijk-reglement
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Privacy statement 
 
In het kader van de privacy wetgeving/de AVG dient ook Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
secuur en volgens de wettelijke afspraken met persoonsgegevens van haar leden om te gaan.  
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over de leden of die we in verband kunnen 
brengen met leden. Leden delen persoonsgegevens met Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
zodra ze verplicht lid worden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, dit geldt zowel voor 
zelfbouw, koopwoningen als huurwoningen, of als er contact is met het bestuur. Denk hierbij aan 
gegevens als: naam, e-mailadres, maar ook een betaling/automatische incasso.  
 
Het bestuur heeft een Privacy Statement geschreven en op 24 mei 2018 is de definitieve versie door 
het bestuur gepubliceerd op de website van Buurtschap Zuid. 
 
Aanvraag financiële bijdrage 
 
Leden en niet leden kunnen aanvragen doen voor een bijdrage van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid, mits deze bijdrage betrekking heeft op het doel van de vereniging zoals opgenomen 
in artikel 2 van de statuten. Er worden geen bijdragen verleend aan commerciële activiteiten, dan 
wel activiteiten met een winstoogmerk. 
 
Er zijn drie typen aanvragen: 
 

• Eenmalige bijdrage (in samengesteld verband) met een waarde onder de €500,-; 

• Bijdrage aan activiteiten onderdeel van de jaarkalender van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid; 

• Bijdrage aan activiteiten opgezet met andere buurtschappen in Nobelhorst. 
 
Het bestuur heeft een online formulier gemaakt om een aanvraag te kunnen indienen. 
 
Begroting & Contributie 2019 
 
De begroting 2019 is gebaseerd op de verwachte inkomsten uit contributiegelden en de verwachte 
uitgaven voor activiteiten, onderhoud buurtkavel, ledenvergaderingen, en bestuurs- en 
werkgroepkosten. 
 
Tijdens het opstellen van de begroting in oktober 2018 zijn van 292 leden de startbetalingen bekend. 
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. 
 
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. 
Het bestuur doet het voorstel om de jaarlijkse contributie in te laten gaan per 1 april 2019 en het 
maandbedrag voor 2019 op €5,50 vast te stellen. Hiermee kan een sluitende begroting gerealiseerd 
worden.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2018 is dit voorstel met een zeer ruime 
meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd.  
 
  

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=privacy-statement
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLXiL0VUa1QkPyKL6C1aaqKDo0R3xIqeKik5XqS91xx-gxFQ/viewform
http://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/ALV%2015%20nov/Begroting%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid%202019_def.pdf


 

Pagina 7 van 18 

4. Leden van Buurtschap Zuid  

Ledenadministratie 
 
In februari 2018 is de ledenadministratie, onder leiding van de penningmeester, gestart met twee 
vrijwilligers. Er is uitgezocht welk administratiepakket voldoet aan de wensen om de 
ledenadministratie goed te kunnen uitvoeren.  
 
Bij de overdracht van de ledenadministratie die opgezet was door het interim bestuur, bleken vele 
gegevens te ontbreken of niet correct te zijn. Ook ontbraken nog vele formulieren met toestemming 
van de bewoner om contactgegevens op te nemen in de ledenadministratie.  
 
Er is een overzicht gemaakt van alle (toekomstige) adressen en de beschikbare gegevens zijn 
gecontroleerd. Bij iedere ALV is vervolgens een oproep gedaan om de contactgegevens bij de 
ledenadministratie kenbaar te maken d.m.v. het toestemmingsformulier. Deze oproep is ook via de 
Facebook pagina van Buurtschap Zuid en de nieuwsbrief gedaan en het bestuur is huis-aan-huis langs 
gegaan bij de bewoners waarvan de gegevens ontbreken. Het blijft echter moeizaam om de 
ledenadministratie compleet te krijgen en de gegevens te verkrijgen om de leden direct en 
persoonlijk te kunnen benaderen. 
 
In de zomer van 2018 hebben beide vrijwilligers van de ledenadministratie kenbaar gemaakt te 
stoppen met de ledenadministratie. De penningmeester heeft de taken tot op heden verder zelf 
uitgevoerd. 
 
Vragenlijst leden 
 
Eind september t/m begin oktober 2018 is er door het bestuur een vragenlijst opgesteld. De grote 
vraag: ‘’Wat verwacht u als bewoner en/of ondernemer van de buurtschap?’’ 
 
Ca. 350 voordeuren in ons Buurtschap Zuid; dit betekent veel verschillende ideeën, verwachtingen en 
meningen over ons buurtschap. Er zijn bewoners die er inmiddels al ruim twee jaar wonen en 
bewoners die pas net getekend hebben voor hun huur- of koopwoning of kavel.  
Het bestuur vindt het uiteraard vooral belangrijk dat de vereniging invulling kan geven aan de 
verwachtingen van de leden. Daarom is er gevraagd aan de leden welke activiteiten van de 
buurtschap verwacht worden, gepeild waar de leden behoefte aan hebben en gevraagd naar 
actiepunten en verbeterpunten. 
 
108 leden hebben deze vragenlijst ingevuld. Inhoudelijk zijn er hele heel goede (zowel positieve als 
kritische) antwoorden gegeven. Het bestuur heeft alles verwerkt in een samenvatting. 
 
Vrijwillige inzet leden 
 
Een belangrijk onderdeel tot een succesvol buurtschap is de inzet van vrijwilligers. We hebben in 
diverse werkgroepen enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage leveren aan een goede 
communicatie, het organiseren & begeleiden van activiteiten, het uitwerken van ideeën voor de 
buurtkavel (denk aan een speelplek, een gebouw en een Tiny Forest), de kascontrole uitvoeren en 
meer.  
 
Het bestuur waardeert het enthousiasme en de betrokkenheid van de leden die zich structureel 
inzetten voor Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Om deze leden te bedanken en nader kennis 
te maken is er op 14 september 2018 een borrelavond georganiseerd voor de vrijwilligers in Tea da di 
Date. 

http://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/Samenvatting_vragenlijst_buurtschapZuid_septokt2018_def.pdf
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5. Participatie 

Het Eiland 
 
In oktober 2017 is de participatiebijeenkomst t.b.v. veld 9 ‘’het Eiland’’ geweest. Bewoners en de 
gemeente hebben het voorgestelde plan besproken en bewoners hebben wensen en wijzigingen 
doorgegeven. De gemeente heeft de mogelijkheden uitgezocht. Waar mogelijk zijn de wensen 
ingewilligd en de wijzigingen die niet doorgevoerd zijn i.v.m. budget of andere eisen zijn toegelicht.  
 
Dit heeft geresulteerd in een nieuw definitief participatieplan voor ‘’het Eiland’’ eind maart 2018.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018 is dit participatieplan met een ruime 
meerderheid akkoord bevonden.  
 
De realisatie in 2018 liet echter op zich wachten. De aanbestedingen vanuit de gemeente gaan 
moeizaam en keer op keer worden de beloften van de gemeente inzake de planning en realisatie niet 
nagekomen. Het bestuur heeft intensief contact met de gemeente om duidelijkheid te krijgen, maar 
is er helaas tot op heden nog geen concrete planning vanuit de gemeente.  
 
Ook in 2019 zal het bestuur er zich volop voor inzetten om de realisatie spoedig tot stand te brengen. 
 
De Houtzagerij 
 
4 juli 2018 hebben de bewoners samen met de gemeente een participatiebijeenkomst gehad over de 
inrichting van veld 4 ‘’de Houtzagerij’’.  
 
De gemeente heeft het opgestelde plan gedeeld en doorgenomen met de bewoners. Bewoners 
hebben vragen gesteld, wensen doorgegeven en wijzigingen voorgesteld. Dit alles is door de 
gemeente beoordeeld en waar mogelijk doorgevoerd. Begin november is door de gemeente een 
aangepast participatieplan voorgesteld om ter stemming te brengen in de Algemene 
Ledenvergadering. Ook heeft de gemeente een document opgesteld met daarin een reactie op alle 
wensen en wijzigingen.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2018 is het participatieplan door een ruime 
meerderheid van de leden afgekeurd. Onder de bewoners heerst onvrede over hoe het proces is 
verlopen (o.a. korte termijn tussen aanleveren vanuit de gemeente en het stemmen), tevens is er 
een gevoel dat een heel groot deel van de wensen niet is doorgevoerd, de kaders zijn niet duidelijk 
en een belangrijk punt is dat er parkeerplaatsen zijn verdwenen in het nieuwe plan zonder 
communicatie daarover.  
 
Er is afgesproken dat het bestuur en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over het resultaat en 
het proces. Daarnaast zal er door de gemeente opnieuw een participatie traject geïnitieerd worden 
met de bewoners. 
 
Verbeteren participatietraject 
 
4 december 2018 heeft het bestuur met de gemeente overleg gevoerd over het participatieproces 
met als doel het verbeteren van dit proces tussen de gemeente, het bestuur en de bewoners.  
 
Gemaakte afspraken zijn o.a. dat er altijd een terugkomsessie wordt georganiseerd door de 
gemeente om het aangepaste plan door te nemen, zodat bewoners vragen kunnen stellen en de 
gemeente zaken kan toelichten. Daarnaast is het van belang dat er voldoende tijd is tussen het 
aanleveren van het plan en het stemmen, zodat bewoners alles goed door kunnen nemen.  

http://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Het%20eiland/Participatie_definitief.pdf
http://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/De%20houtzagerij/Buurtparticipatie%20Veld%204%20IP%2012-11-2018.pdf
http://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/De%20houtzagerij/Buurtparticipatie_houtzagerij_%2020181026.pdf
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Om het participatieproces beter te begeleiden is verder overeengekomen dat tijdens de Algemene 
Ledenvergaderingen waarin een plan ter stemming wordt gebracht altijd iemand van de gemeente 
aanwezig zal zijn. Daarnaast zal er bij een participatiebijeenkomst minimaal één bestuurslid aanwezig 
zijn zodat het bestuur bekend is met de gemaakte afspraken tussen bewoners en gemeente. 
 

6. Spelen 

Voorbereiding en stemmen 
 
De werkgroep spelen is reeds opgericht in het voorjaar van 2017. Tientallen enthousiaste bewoners 
hebben samen met Annette Hospes ideeën, wensen en randvoorwaarden besproken. Dit heeft begin 
2018 geresulteerd in twee uitgewerkte plannen voor het ‘’Speelgedeelte’’ op de buurtkavel van 
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.  
 
De meerderheid van de leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 april 2018 
gekozen voor ‘Optie 2’ (groter klimparcours i.p.v. de waterpomp).  
 

 
 
Planning & realisatie  
 
Eind september heeft de gemeente aangekondigd in de week van 19 november te starten met de 
aanleg van de speeltuin op de buurtkavel. In de week van 19 november zijn de voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd zoals het afgraven van de grond, het glooiend maken volgens 
inrichtingsplan en het terrein voorzien van teelaarde.  
 



 

Pagina 10 van 18 

Echter is het plaatsen van de speeltoestellen, helaas zonder vooraankondiging, vertraagd als gevolg 
van miscommunicatie binnen de gemeente en het niet voldoen van het terrein aan de 
veiligheidseisen m.b.t. de valondergrond. 
 
In de maanden november en december is er herhaaldelijk contact geweest tussen de gemeente en 
het bestuur. Ondanks een nieuwe toezegging voor realisatie in januari laat tot op heden een 
concrete planning vanwege onduidelijkheden binnen de gemeente nog op zich wachten. 
 
Net als bij de realisatie van de inrichting zal ook in 2019 het bestuur er zich volop voor blijven 
inzetten om de realisatie van het spelen op de buurtkavel spoedig tot stand te brengen. 
 

7. Bebouwing 

Inleiding 
 
In de loop van 2017 zijn de leden van de werkgroep – door het tijdelijk bestuur de pioniersgroep 
genoemd - op verzoek van het bestuur bijeen gekomen om na te denken over de invulling van de 
buurtkavel.  Al snel kwam de werkgroep tot een gezamenlijk doel: gezamenlijk gevoel, toegankelijk 
voor iedereen, een plaats om samen te komen en vooral veel gezelligheid. 
 
Vanuit de ideeën tijdens de eerste brainstormsessie is de werkgroep opgedeeld in twee groepen. Een 
groep om een huis uit te werken en een andere groep die aan de slag ging met totaal andere ideeën.  
Uiteindelijk zijn er 5 ideeën uitgewerkt. Een park met een fontein, een tuinkas, een hobbit huis en 2 
verschillende ontwerpen voor een houten huis. Ook  gaven we de mogelijkheid om voorlopig niets te 
doen.  
 
Deze ideeën zijn eind 2017 gepresenteerd. Het doel was om te zien hoe de buurtschap er over dacht. 
Kwamen de ideeën van de werkgroep overeen met die van de buurtbewoners? De werkgroep heeft 
hiervoor een voorkeurs inventarisatie (informele stemming) gehouden.  
 
De voorkeurs inventarisatie gaf een mooie uitslag weer. Met een duidelijke meerderheid ten 
opzichte van de andere plannen zijn het houten huis en het hobbithuis als voorkeuren uit de 
inventarisatie naar voren gekomen. In plaats van het witte huis is de werkgroep uitgekomen op de 
onderstaande versie. Een houten look en feel met een mogelijk groen dak.  Men is vervolgens verder 
gaan kijken naar het financiële plaatje maar ook naar de invulling (werkgroep Programmering).  
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Een huis is leuk. Het geeft een plek aan de buurtschap om elkaar te ontmoeten. Waar de leden van 
de werkgroep het met elkaar over eens waren, was dat we een situatie als in Buurtschap Midden 
willen voorkomen; geen overlast aan de omwonenden, geen half jaar van te voren moeten 
reserveren. Om dit te bewerkstellen heeft de werkgroep een paar uitgangspunten op een rijtje gezet.  
 

1) Geen individueel belang (uitgangspunt is dat meerdere mensen van de Buurtschap deel 
kunnen nemen aan de activiteit) 

2) Vanuit de buurtschap willen we geen winst maken maar wel de kosten dekken.  
3) Omdat de kavel dichterbij de woningen ligt dan bij de Buurtschuur van Buurtschap 

Midden, lijkt het ons verstandig om er tijden van gebruik aan te verbinden.  
4) De parkeerdruk op het eiland is nu al hoog, deze willen wij niet verhogen. 

 
Budget 
 
Vanuit Ymere was er oorspronkelijk een budget van € 70.000 beschikbaar. Door het vervallen van 
een buurtschap (er komen in Nobelhorst uiteindelijk vier buurtschappen in plaats van de 
oorspronkelijke vijf buurtschappen) is het budget met € 20.000 verhoogd. Daarnaast kunnen we de 
eenmalige bijdrage (350 leden x € 200) gebruiken om een deel van de investering te bekostigen. 
De eerste inschatting was dat we met de € 90.000 een heel eind konden komen.  
 
Zoals bekend zijn de bouwprijzen de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Een vertegenwoordiging 
van de werkgroep heeft in juli een bezoek gebracht aan de leverancier en bouwer van de 
Buurtschuur in Buurtschap Midden. Op basis van de eerste ideeën van vormgeving (een eenvoudige 
ruimte van 10x6 meter) en afwerking kwam de firma Brandola eind augustus uit op een bedrag van 
ca. € 150.000 inclusief BTW. Ook na overleg en aanpassen van het ontwerp bleef een offertebedrag 
van  ca. € 130.000 incl. BTW over. Daarnaast zijn er dan nog de kosten voor de bouwvergunning, 
nutsvoorzieningen e.d. 
 
Planning 
 
De werkgroep gaat in 2019 verder met het opvragen van offertes bij verschillende leveranciers om 
deze vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken. De planning is om tijdens een ALV rond de zomer 
van 2019 tot een plan te komen waar een aantal keuzes aan de leden worden voorgelegd. Een optie 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de leden een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. 
 
Na goedkeuring door de leden zou een opdracht aan een aannemer definitief gegeven kunnen 
worden. Er zullen met Ymere eerst nog financiële afspraken moeten worden gemaakt en een 
bouwvergunning worden aangevraagd. De verwachting is dat niet eerder dan voorjaar 2020 met de 
bebouwing gestart kan worden. 
 

8. Tiny Forest 

Werkgroep ‘’Tiny Forest’’ & de voorbereidingen 
 
Begin april is er een werkgroep gevormd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een Tiny 
Forest op de buurtkavel van Buurtschap Zuid.  
 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (200-300m2). De 
gemeente wil in het kader van Growing Green Cities acht wijken de mogelijkheid geven een Tiny 
Forest te creëren. Een Tiny Forest is een mooi stukje natuur middenin de woonwijk. Daarnaast wordt 
het ook nog eens gefinancierd door de gemeente.  
 

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-tiny-forest
http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=werkgroep-tiny-forest
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De werkgroep heeft hard gewerkt aan een plan en dit gepresenteerd aan IVN en de gemeente. Het 
plan is begin juni uitgekozen als 1 van de winnende projecten. Het Tiny Forest wordt gerealiseerd op 
de buurtkavel van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, waardoor een stemming onder de leden 
een vereiste is. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juli 2018 is het plan voor het Tiny 
Forest op de buurtkavel met een ruime meerderheid goedgekeurd. 
 
Het beheer van het Tiny Forest zal worden gedaan door de leerlingen van de schoolcampus in 
Nobelhorst (het Universum, de Verwondering en Sterrenrijk). De kinderen zijn ‘’Wilde Wachters’’ en 
zullen het bos monitoren en bijhouden. Het bos gaat zichzelf in stand houden en groot onderhoud 
wordt de komende jaren dan ook niet verwacht.  
 
Plantdag Maathai-Bos 
 
23 november 2018 was het zo ver! In de ochtend is hovenier Boogaart, samen met de kinderen van 
de scholen ‘’het Universum’’ en ‘’de Verwondering’’ en de kinderen van de opvang ‘’Sterrenrijk’’ 
gestart met het aanplanten van 600 bomen.  
 
IVN heeft elke groep eerst een korte uitleg gegeven in het buitenlokaal over hoe je bomen aanplant 
en in tweetallen hebben de kinderen allemaal hun eigen boom in het Maathai-Bos geplant. Rond 
13.30 uur is het bos officieel geopend en hebben alle bewoners van Nobelhorst een boom kunnen 
planten.  
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9. Activiteiten  

Werkgroep ‘’Activiteiten’’ & het activiteiten jaarplan 
 
Na de zomer van 2018 is de werkgroep ‘’Activiteiten en Programmering’’ van start gegaan. 
 
Voor het najaar van 2018 en voor 2019 organiseert deze werkgroep voor de buurtschap diverse 
activiteiten om zo een bijdrage te leveren aan de doelen van de vereniging. Hiermee willen we o.a. 
de buren de gelegenheid geven om kennis met elkaar te maken.  
 
Uit de buurtschap enquête van oktober 2018 blijkt dat een ruime meerderheid van onze leden 
meerdere activiteiten per jaar willen. Ook is er bij de opzet van de jaarkalender gekeken naar 
verschillende activiteiten die passen bij alle leeftijden.  
 

Activiteit Datum (voorlopig) 

Nieuwjaarsborrel      19 Januari 2019 

Pasen 21 April 2019 

Midzomernacht 21 Juni 2019 

Zomer BBQ 31 augustus 2019 

Sint-Maarten 11 November 2019 

Sinterklaas Nog te bepalen 

 
De werkgroep organiseert ook samen met de andere buurtschappen activiteiten.  
 
Halloween 
 
Op zaterdag 27 oktober 2018 hebben de leden van Buurtschap Zuid kunnen griezelen tijdens twee 
Halloweenfeesten. De organisatie van Halloween lag vooral bij Buurtschap Midden, maar ook de 
leden van Buurtschap Zuid waren welkom. Geschminkt hebben kinderen en volwassenen genoten 
van de disco en andere activiteiten.  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Maarten 
 
Er was een druk bezocht en succesvol Sint Maarten feest op 11 november 2018! Compleet 
georganiseerd door de werkgroep voor de leden van Buurtschap Zuid. Een lampionnenoptocht, 
gezamenlijk zingen, door de wijk lopen om snoepjes op te halen en marshmallows roosteren bij de 
vuurkorven. 
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Sinterklaas 
 
Op 2 december 2018 is een spetterend Sinterklaasfeest georganiseerd door alle drie de 
buurtschappen samen.  
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10. Algemene Ledenvergaderingen in 2018  

In 2018 hebben 4 Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. 
 

• 24 januari 2018 (onder leiding van Peter Stam en Jan Voskamp) 

• 9 april 2018 

• 18 juli 2018 

• 15 november 2018 
 

De Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid kan terugkijken of 4 succesvolle Algemene 
Ledenvergaderingen.  
 
Alle presentaties en notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op de website. 
 

11. Communicatie 

Website en mailaccounts 
 
De website www.nobelhorst-zuid.nl is in 2017 reeds door de werkgroep ‘’Communicatie’’ 
geïntroduceerd. De website is verder uitgebreid met nieuwe onderdelen gedurende het jaar en is 
door het bestuur continue geüpdate met nieuwe informatie, documenten/naslagwerken en 
uitnodigingen. 
 
Op verzoek van het bestuur zijn door Stephan Goeting de benodigde mailadressen aangemaakt: 
 

• Algemene zaken:  bestuur@nobelhorst-zuid.nl 

• Penningmeester:  penningmeester@nobelhorst-zuid.nl 

• Voorzitter:   voorzitter@nobelhorst-zuid.nl  

• Secretaris:   secretaris@nobelhorst-zuid.nl  
 

Nieuwsbrieven 
 
Om alle leden zo goed mogelijk te bereiken is besloten in overleg met de communicatie werkgroep 
en het bestuur een nieuwsbrief op te zetten.  
 
Sinds september worden de leden die toestemming hebben gegeven om geïnformeerd te worden via 
de nieuwsbrief geüpdate over de laatste stand van zaken en uitgenodigd voor Algemene 
Ledenvergaderingen, bijeenkomsten of activiteiten.  
 
Laatste nieuwsbrief ‘’December 2018’’ 
 
Facebook 
 
Om vanuit het bestuur ook op Facebook de leden te kunnen bereiken is er door het bestuur in 
februari 2018 een ‘’Bestuursaccount’’ aangemaakt op Facebook.  
 
Vanuit dit account post het bestuur informatie over Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten zoals de Algemene Ledenvergaderingen.  
Samen met de werkgroep communicatie wordt er via Facebook geprobeerd om op een korte manier 
de leden te informeren over diverse zaken. Vanuit de werkgroep communicatie worden belangrijke 
berichten ook gedeeld in de losse Facebook groepen per veld. 
 

http://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=algemene-leden-vergadering
http://www.nobelhorst-zuid.nl/
mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl
mailto:penningmeester@nobelhorst-zuid.nl
mailto:voorzitter@nobelhorst-zuid.nl
mailto:secretaris@nobelhorst-zuid.nl
https://us19.campaign-archive.com/?e=&u=40876cf3625b98620036e4de2&id=ad63292d87
http://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid


 

Pagina 16 van 18 

12. Financiële verantwoording  

Jaarlijks dient een jaarrekening opgesteld te worden die door de algemene ledenvergadering (ALV) 
moet worden vastgesteld. Gezien de minimale financiële transacties in 2018 is gekozen voor een 
vereenvoudigde vorm van financiële verantwoording. 
 
Overzicht van baten en lasten: 
 

 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  

     
     
Banksaldo 1-1-2018  € 24,539.82     
Inkomsten  € 25,341.50     
Uitgaven  € 4,154.68     
Banksaldo 31-12-2018  € 45,726.64     

 
De vereniging drijft geen onderneming en ontplooit geen activiteiten in concurrentie met 
ondernemers. Derhalve is de vereniging vrijgesteld van Vennootschapsbelasting (VPB). 
 

12.1 Toelichting op baten en lasten 

Contributie 
 
De groei van de vereniging betekent dat de omvang van de financiële stroom toeneemt. De eerste 2 

jaar worden gekenmerkt door inkomsten die samenhangen met de entreegelden (€200,--). In 2018 

zijn 126 entreegelden ontvangen (2017: 133). Bij een volledige vereniging (ongeveer 345 

huishoudens) zullen de vaste inkomsten bestaan uit de contributie, de eventuele verhuur van de 

kavelbebouwing en de incidentele inkomsten vanuit fondsen.  

Op 31 december 2018 staat een facturatie open van €7200,-- entreegelden van 36 “kavelbouwers” 

bij de gemeente Almere. 

In de ALV van 15 november 2018 is besloten om per 1 april 2019 contributie te gaan heffen van de 

leden. Het contributiebedrag is vastgesteld op €5,50 per maand. Conform het Huishoudelijk 

reglement wordt het contributiebedrag met €2,50 per maand verhoogd indien deze niet per 

automatische incasso wordt voldaan, tenzij de contributie voor het gehele jaar in 1x betaald wordt. 

ALV kosten 
 
In 2018 zijn 4 ALV’s gehouden. De eerste ALV werd door het interim bestuur georganiseerd. De 

organisatie en ondersteuning werd grotendeels uitbesteed. De kosten voor deze ALV waren 
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significant hoger dan de latere drie ALV’s die door het gekozen bestuur werd georganiseerd, waarbij 

de organisatie meer in eigen beheer werd gehouden. De grootste kostenpost voor de ALV’s bestaat 

nu uit de huur van een geschikte locatie. 

Bestuurskosten 
 
De bestuurskosten bestaan uit een abonnement op een online ledenadministratie- en 

boekhoudprogramma, kosten zakelijk betalingsverkeer, activiteiten ter stimulering van vrijwilligers 

(werkgroepleden en bestuur) en een infoavond voor nieuwe bestuurs- en werkgroepleden.  

Buurtactiviteiten 
 
De kosten voor de activiteiten ten behoeve van de leden worden door de werkgroep activiteiten 

vooraf begroot en door de ALV goedgekeurd. Voor 2018 was door het interim bestuur nog geen 

begroting opgesteld, derhalve zijn de activiteiten die in 2018 zijn georganiseerd, door het bestuur 

goedgekeurd binnen haar mandaat conform statuten artikel 11 lid 2n.  

Door de werkgroep activiteiten is op 11 november een Sint-Maarten viering georganiseerd. Met de 

andere buurtschappen zijn gezamenlijke activiteiten georganiseerd: met Pasen Paaseieren zoeken, 

een bijdrage voor de muziek bij de avondvierdaagse, een buurt picknick en de Sinterklaasintocht in 

Nobelhorst. 

Buurtkavel 
 
In 2018 is begonnen met de inrichting van de buurtkavel. In de ALV van 18 juli is besloten om een 

Tiny Forrest te realiseren. De kosten ten behoeve van de buurtkavel betroffen de bijdragen in een 

feestelijke realisatie en opening van de Tiny Forrest op 23 november 2018.  

Inventaris 
 
In 2018 is een aanvraag gehonoreerd voor een verkeerspoppetje in de Frits Zernikestraat. Tevens 
heeft de vereniging in december een Bravilor koffiezetapparaat, een warmhoudketel en waterkoker 
aangeschaft, ten behoeve van koffie en thee bij activiteiten en ALV’s. Voordien werden deze 
gehuurd. 
 

12.2 Resultaatbestemming 

Het positieve resultaat (€21.186,82) over het boekjaar 2018 komt conform statuten artikel 19 lid 1 

volledig ten goede aan de algemene reserve van de vereniging. 
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12.3  Controle jaarstukken 2018 

 


