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1 Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Het verslag gaat over de 
periode van 1 januari t/m 31 december 2020. 
 
Als bewoner van Nobelhorst op het Eiland, op het Landgoed, in de Boswachterij of in de Houtzagerij, 
wordt u automatisch lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. 
 
Het doel van de vereniging is het tot stand brengen van verbindingen tussen bewoners, 
ondernemingen en instellingen in onze buurt en dit te faciliteren. De vereniging wil de samenwerking 
tussen buurtbewoners en ondernemers stimuleren, de betrokkenheid en het woonplezier vergroten 
en hun zeggenschap over hun leefomgeving geven. Dit wordt onder andere gestimuleerd door samen 
met de leden activiteiten voor leden te organiseren en door het realiseren, beheren en gebruiken 
van de buurtontmoetingsplek/buurtkavel. 
 
Samen met de leden en in overleg met de gemeente heeft het bestuur zich het afgelopen jaar volop 
geconcentreerd op de organisatie, het tot stand komen en het verder ontwikkelen van de 
buurtschap. 
 
Wij hopen komend jaar samen met leden de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid verder te 
kunnen ontplooien en mooie initiatieven te mogen realiseren. 
 
 
Almere, 11 juni 2021 
 
Het bestuur van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid 
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2 Bestuur en organisatie 
 
Wijzigingen bestuur 
 
Om verder op een correcte wijze invulling te kunnen geven aan de doelstelling van de vereniging en 
om het bestuur daarin te versterken geniet het nog altijd de voorkeur van het bestuur om minimaal 1 
bestuurslid uit elk veld in Buurtschap Zuid zitting te laten nemen in het bestuur.  
 
Eric van Aken heeft zijn bestuurstaken neergelegd per juni 2020. Helaas lukte het Eric niet, naar eigen 
voldoening, om zijn bestuurstaken naast zijn werk- en privéleven uit te voeren. Het bestuur heeft Eric 
bedankt voor zijn inzet afgelopen jaren voor het bestuur en de buurtschap. 
 
In juni 2020 heeft Lian van Os, wonende op Het Eiland, kenbaar gemaakt weer toe te willen treden 
tot het bestuur. Na een periode van aspirant bestuurslid is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
26 november 2020 het toetreden van Lian ter stemming gebracht onder de leden met als resultaat 
dat de benoeming en het per direct toetreden van Lian tot het bestuur met volstrekte meerderheid 
van stemmen is aangenomen. 
 
In november 2020 heeft Amir Zardouz te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te willen leggen 
wegens persoonlijke omstandigheden. Het bestuur heeft Amir bedankt voor zijn inzet van de 
afgelopen maanden voor het bestuur en de buurtschap. 
 
Helaas ontbreekt nog altijd een vertegenwoordiging uit De Houtzagerij en Het Landgoed binnen het 
bestuur.  Mochten er bewoners van De Houtzagerij of Het Landgoed zijn die graag een bijdrage 
leveren of die graag willen weten wat het precies inhoudt om deel uit te maken van het bestuur van 
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur 
je belangstelling naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl. 
 

3 Buurtschap algemeen 
 
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 contributie. Per adres wordt er toestemming gevraagd om de 
contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie. Het bestuur vraagt leden die hier nog geen 
toestemming voor hebben gegeven het online formulier in te vullen. 
 
Begroting & Contributie 2021 
 
De begroting 2021 is gebaseerd op de verwachte inkomsten uit contributiegelden en de verwachte 
uitgaven voor activiteiten, onderhoud buurtkavel, ledenvergaderingen, en bestuurs- en 
werkgroepskosten. 
 
Buurtschap Nobelhorst Zuid bestaat uit 335 adressen en dus potentieel evenzoveel leden. De enige 
inkomstenbron voor de vereniging betreft de contributie van de leden. In de begroting wordt 
uitgegaan van 300 contributie betalende leden, aangezien een beperkt aantal leden in 2019 en 2020 
hun lidmaatschap hebben opgezegd. Uitgegaan wordt van een contributiebedrag van €5,50 per 
maand, gelijk aan het contributiebedrag in 2020. 

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gxvb9GqSy0WWYHonG5MSsIwdPblc0w9PsJaprEVJF0tUMk5ZRklDVTZXODVaOURFTEZVNTM2OU9BQyQlQCN0PWcu
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/Begroting%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid%202021%20(v08102020).pdf
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 is dit voorstel met een zeer ruime 
meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd.  
 
Wijziging Artikel 8. “Inning” van het HHR van de vereniging buurtschap Nobelhorst Zuid 
 
Hoewel het merendeel van de leden de contributie bij de eerste facturatie tijdig voldoet, is zowel in 
2019 als in 2020 gebleken dat er ook een groep leden is die meermaals herinnerd moeten worden de 
contributie te voldoen. Dit is een intensieve en ongewenste belasting voor het bestuur. 
Bij voorkeur maakt de vereniging gebruik van door de leden afgegeven doorlopende incasso voor het 
innen van de contributie. Het bestuur wil deze betalingsmethode echter niet als enige mogelijkheid 
verplicht stellen en de mogelijkheid blijven bieden om de contributie door de leden zelf over te laten 
maken. Daarom heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering voor te stellen het 
huishoudelijk reglement met betrekking tot de wijze van contributie inning te wijzigen. Enerzijds 
wordt een ruimere betalingstermijn geboden (van 2 weken naar 30 dagen), anderzijds een stringent, 
maar duidelijk incasso beleid. Hierbij is het moment van factureren vastgelegd, maar is ook 
nadrukkelijk het toepassen van een buitengerechtelijk incassotraject toegevoegd. De voorgestelde 
wijziging in het reglement is met een ruime meerderheid tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
26 november 2020 goedgekeurd. 
 

4 Leden van Buurtschap Zuid 
 
Vrijwillige inzet leden 
 
Een belangrijk onderdeel voor 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 en realiseren voor de 
buurtkavel (denk aan de speeltuin, bebouwing en een insectenhotel), 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 is er voorgaand 
jaar een borrel georganiseerd. Helaas door de Covid-omstandigheden en maatregelen was dat in 
2020 niet mogelijk. Om deze actieve werkgroepleden te bedanken is er in november 2020 een mooie 
bedankbrief met chocolade en een cadeaubon voor Pannenkoeken restaurant Smullen & Spelen 
uitgedeeld.  
 
Vragenlijst onder de leden 
 
Wat verwachten de leden als lid van de buurtschap nu precies? Ook in september/oktober 2018 
heeft het bestuur een vragenlijst online gezet. Deze vragenlijst is door 108 leden ingevuld. De 
verkregen antwoorden en inzichten hebben het bestuur en de werkgroepen handvatten gegeven om 
op een zo goed mogelijke manier invulling te geven aan alle activiteiten die ondernomen worden om 
een bijdrage te leveren aan het doel van de vereniging. Het bestuur hoort graag, 1,5 jaar later, hoe 
de leden ons buurtschap ervaren, wat de verwachtingen zijn van Buurtschap Zuid en van de leden, 
welke zaken er goed gaan en waar nog kansen liggen om te verbeteren. De vragenlijst is in maart 
2020 online ingevuld door 132 leden van de buurtschap. Het verslag staat op de website.   
 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Overig/Voorstel%20tot%20wijziging%20HHR%20-%20Artikel%208%20Inning.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Overig/Voorstel%20tot%20wijziging%20HHR%20-%20Artikel%208%20Inning.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Overig/Samenvatting%20Enqu%C3%AAte%202%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid.pdf
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5 Participatie 
 
Het Landgoed 
 
Op 14 januari 2020 hebben de bewoners samen met de gemeente een participatiebijeenkomst 
gehad over de inrichting van veld 7, ‘’Het Landgoed’’.  
 
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.  
 
In voorgaande participatietrajecten werd door de gemeente een terugkomdag georganiseerd in de 
infoschuur met de bewoners van het veld om zo vragen te beantwoorden. Door de COVID-19 
pandemie en de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was een 
terugkomdag geen optie in 2020. De gemeente heeft op digitale wijze de vragen en reacties 
verwerkt; reactiedocument maart 2020 en reactiedocument juli 2020.  
 
Half juli 2020 is door de gemeente een participatieplan blad 1 en participatieplan blad 2 voorgesteld 
om ter stemming te brengen in de Algemene Ledenvergadering. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 26 november 2020 is dit participatieplan met volstrekte meerderheid van 
stemmen aangenomen.  
 

6 Buurtkavel 
 
Spelen 
 
De kinderen in de wijk weten de speeltuin op de buurtkavel van Vereniging Buurtschap Nobelhorst 
Zuid steeds beter te vinden. Er wordt veel gespeeld en de picknickbanken van de buurtschap die in 
de speeltuin staan vormen een fijne ontmoetingsplek voor ouders en/of verzorgers van de kinderen. 
Het ingezaaide gras heeft het, mede door het intensieve gebruik, maar ook door de droge 
weersomstandigheden zwaar, en meerdere direct omwonenden helpen mee met het sproeien van 
het gras. De gemeente heeft diverse materialen beschikbaar gesteld aan de buurtschap om de kavel 
goed te kunnen bewateren. 
 
Bebouwing 
 
Begin 2020 heeft het bestuur, in samenwerking met de werkgroep Bebouwing, de definitieve offerte 
van Brandola opgedragen. Er is besloten om als vereniging zelf een offerte voor de keuken en de 
zonnepanelen op te vragen en dit dus niet mee te nemen in de opdracht naar Brandola.  
 
Na de opdrachtverstrekking heeft Brandola de omgevingsvergunning aangevraagd en is er een 
melding in het kader van het Activiteitenbesluit gedaan. Tijdens de behandeling van de 
vergunningsaanvraag hield de gemeente vast een hogere vloerbelasting dan waar in eerste instantie 
rekening mee was gehouden. Dit leidde tot een meerwerk van Brandola i.v.m. het plaatsen van extra 
heipalen en stalen balken. 
 
Op 12 oktober 2020 start de bouw en de betonpalen worden geheid. Brandola heeft de resterende 
werkzaamheden in december afgerond. Helaas kon de Buurtschuur in 2020 nog niet gelijk 
opgeleverd worden door het ontbreken van de definitieve nutsaansluitingen. Ook de keuken en de 
zonnepanelen worden in 2021 geplaatst.  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Het%20Landgoed/200323_Reactiedocument_participatie_veld_7.pdf
https://hout.almere.nl/buurten-in-nobelhorst/veld-7-het-landgoed/reactienota-participatie-veld-7-juli-2020/
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Het%20Landgoed/ip5C1s-veld_7_participatie_blad_1_12062020.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Het%20Landgoed/ip5C1s-veld_7_participatie_blad_2_12062020.pdf
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Bruikleenovereenkomst Buurtkavel 
 
Op 8 december 2020 heeft het bestuur een bruikleenovereenkomst grond met recht van opstal ten 
behoeve van de buurtkavel van Buurtschap Nobelhorst Zuid getekend met de gemeente. In deze 
overeenkomst zijn onder meer de voorwaarden voor bruikleen van de grond vastgelegd, de 
verantwoordelijkheden van de buurtschap en van de gemeente als het gaat om beheer en 
onderhoud van de speeltoestellen op de buurtkavel en het recht van opstal ten behoeve van de 
realisatie van de Buurtschuur. 
 
Overdracht van beschikbaar budget Ymere 
 
De totstandkoming van de bruikleenovereenkomst met de gemeente Almere was tevens een van de 
voorwaarden voor Ymere om over te gaan tot het vastleggen van afspraken voor het ter beschikking 
stellen van het budget ten behoeve van realisatie van de Buurtschuur. Direct na totstandkoming van 
de bruikleenovereenkomst met de gemeente zijn door het bestuur alle benodigde documenten zoals 
o.a. de aannemingsovereenkomst met Brandola, de onherroepelijke omgevingsvergunning voor het 
bouwen van de Buurtschuur en de bruikleenovereenkomst voor de grond met recht van opstal bij 
Ymere aangeleverd, waarna op 24 december 2020 het document met afspraken t.b.v. het ter 
beschikking stellen van de bijdrage van Ymere voor de bouw van de Buurtschuur door het bestuur is 
getekend. 
 

7 Financiële aanvragen 
 
Hanging Baskets Buurtschap Zuid 
 
Eind mei 2020 zijn 74 Hanging baskets aan de lantaarnpalen gemonteerd door Kweker Almere. Dit is 
een groot succes. Bewoners genieten van de bloemen en het ‘’dorpse’’ straatbeeld is compleet met 
de kleurrijke bakken. De Hanging baskets zijn eind oktober/begin november ook weer door Kweker 
Almere van de palen verwijderd en in opslag gelegd voor de winter. Zo blijven de bakken netjes en 
kunnen ze weer ingezaaid worden voor het jaar 2021.  
 
Al de 74 Hanging baskets zijn in maart 2020 geadopteerd door de leden van ons buurtschap middels 
een speciaal daarvoor online beschikbaar gesteld formulier. Dit betekent dat deze bewoners de 
bakken geregeld voldoende water geven en indien nodig de dode bloemen verwijderen. Het 
Landgoed had in 2020 enkel een paar bouwlantaarnpalen, waardoor de werkgroep met zekerheid 
kon zeggen dat de vereniging Hanging baskets te kort zouden komen voor het jaar 2021. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 26 november 2020 is het plan van Werkgroep Groen om maximaal 
30 extra bloembakken aan te schaffen in 2021 met een ruime meerderheid goedgekeurd; zo kunnen 
straks in alle velden de bewoners genieten van straten vol met prachtige Hanging baskets. 

Buurtkavel rondom de Buurtschuur 
 
De werkgroep Groen heeft een plan gemaakt om de tuin rondom de Buurtschuur van ons buurtschap 
vorm te geven. Praktisch, sfeervol, groen & milieubewust, respect voor de direct omwonenden, goed 
te onderhouden en multifunctioneel waren de uitgangspunten. Met de direct omwonenden is een 
sessie geweest om hun wensen te bespreken. Met deze informatie is de werkgroep gestart met het 
uitwerken van een plan en het uitzoeken van de kosten. 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/Groen/Bloembakken2021%20_def.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/PlanBebouwing_def.pdf
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In het kort het plan: 

• Beukenhaag, die aan de achterzijde en zijkant bij de Verandawoningen hoger uitgroeit voor 
knusheid en tegen geluidsoverlast; 

• Achtertuin met een grote lindeboom, picknicktafels op het gasveld, de toegang tot de 
voordeur middels een looppad en vaste bloeiende planten langs het gras; 

• Verandazijde met bestrating, zodat het goed toegankelijk is voor iedereen en 2 picknicktafels 
en twee borders met vaste bloeiende planten; 

• De zijkant heeft een plek om de fietsen te plaatsen, kleine doorgang naar de verandazijde en 
langs de geven van onze Buurtschuur groeit een groenblijvende en geurende Jasmijn; 

• Bestrating met dezelfde steentjes als in heel Nobelhorst; 
• Begroting inschatte kosten: € 9.200 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 november 2020 is er met een ruime meerderheid 
goedkeuring gegeven om het plan, inclusief de begroting, te realiseren in 2021.   

De werkgroep heeft bij het Postcodeloterij Buurtfonds het plan, met een verzoek tot financiële 
bijdrage van € 4.600, ingediend in de maand november. Binnen 2 weken heeft het Postcodeloterij 
Buurtfonds de eenmalige bijdrage goedgekeurd. 
 
AED 
 
Bewoner, Herbert van de Wetering, heeft het initiatief genomen om in Nobelhorst meer AED’s op te 
hangen. Het doel? De tijd die vrijwilligers nodig hebben om met een AED op de plaats van de melding 
te zijn, zo minimaal mogelijk te houden en zo levens te redden.  
 
Een AED met buitenkast kost ongeveer € 2.000 in de aanschaf en jaarlijks c.a. € 200,- voor 
onderhoud. Het gemaakte plan is dat er een tweetal AED’s in Nobelhorst Zuid komen, te weten één 
aan de bebouwing op de buurtkavel en één bij het Landhuis. De investering voor de aanschaf van de 
AED binnen het Landhuis wordt door de bewoners van het Landhuis gedaan. De AED aan de 
bebouwing wordt ter stemming gebracht op de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 
en met een ruimte meerderheid goedgekeurd.  
 

8 Activiteiten 
 
Werkgroep Activiteiten & het activiteiten jaarplan 
 
In 2020 organiseerde de werkgroep Activiteiten voor de buurtschap diverse activiteiten om zo een 
bijdrage te leveren aan de doelen van de vereniging. 1 van de doelen was buren de gelegenheid 
geven om kennis met elkaar te maken. 
 
Voor 2020 zijn de volgende activiteiten gepland door de werkgroep; 
 

Nieuwjaarsborrel 18 januari 2020 
Midzomernacht 20 juni 2020 
Zomer BBQ 29 augustus 2020 
Sint-Maarten 11 november 2020 
Sinterklaas (in combinatie met andere buurtschappen) Nader te bepalen 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/Aanvraag%20financiering%20AED.pdf
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Helaas heeft een groot deel van deze activiteiten door de geldende maatregelen door Covid niet 
kunnen plaatsvinden. De werkgroep heeft, waar mogelijk, alternatieve activiteiten aangeboden. 
 
Werkelijk georganiseerde activiteiten of alternatieven in 2020; 
 

Nieuwjaarsborrel 18 januari 2020 
Bloemetje voor elke buurtbewoner met bingo kaart 02 mei 2020 
Buurtbingo 23 mei 2020 
Waterfestijn Nobelhorst (in combinatie met andere buurtschappen) 8 augustus 2020 
De puzzeltocht door Nobelhorst  20 augustus 2020 
Sinterklaas langs de deur in buurtschap Zuid 24 November 2020 

 
De werkgroep heeft ruim binnen het aangevraagde budget haar activiteiten kunnen organiseren. 
 
De werkgroep heeft, met het vooruitzicht dat er meer mogelijk zou moeten zijn in 2021, het 
activiteiten jaarplan voor 2021 ingediend. Dit plan is, als onderdeel van de begroting voor 2021, met 
een ruimte meerderheid goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 
november 2020.  

Ook in 2021 kunnen er, indien nodig waar mogelijk weer alternatieven worden bedacht als de 
coronapandemie of andere omstandigheden het niet toelaten. 

Bloembollen Parade 
 
Werkgroep Groen heeft een plan gemaakt om de 4 velden van Buurtschap Zuid extra te vergroenen 
en op te vrolijken; 6500 bloembollen! Het plan is door de werkgroep ingediend bij Groen & Gezond 
Almere in het kader van de Floriade Parade. De complete aanschaf van de 6500 bloembollen is 
goedgekeurd, waardoor er geen kosten zijn voor Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.  
Eind oktober is er door een groep bewoners op Het Eiland, De Houtzagerij en in De Boswachterij hard 
gewerkt om de bloembollen in de grond te stoppen. 
Er is toegezegd vanuit de Werkgroep Groen dat er middels een financiële bijdrage in 2021 
bloembollen worden aangeschaft voor de velden waar bollen planten, onder andere door de 
werkzaamheden vanuit de gemeente, in 2020 nog niet mogelijk was. 
 

9 Beheer buurtkavel 
 
Werkgroep Beheer Buurtkavel 
 
Begin 2020 is er een nieuwe werkgroep ‘’Beheer Buurtkavel’’ opgericht om na te denken over het 
beheer van de diverse onderdelen op de buurtkavel en ook de Buurtschuur. Er wordt een start 
gemaakt aan de gebruiksvoorwaarden van de Buurtschuur en er wordt een whatsapp groep gestart 
om het gras in de speeltuin te bewateren en te maaien.  
 
Tiny Forest 
 
In 2020 begint het kleine bos op de buurtkavel zichtbaar vorm te krijgen en een aantal bomen tikken 
inmiddels de 4 meter al aan. Kinderen uit de wijk gebruiken het bos als speelplek, maar ook de 
scholen en de opvang komen geregeld langs voor een buitenles of klein onderhoud. Dit betreft met 
name klein onkruid verwijderen. Om het bos netjes te houden is er door een klein groepje bewoners, 
na een oproep van werkgroep Groen, zowel in het voorjaar als in het najaar van 2020, geholpen met 

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/Activiteiten%20Jaarplan%202021%20samenvatting.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/Groen/Bloembollen%20parade%20(2).png
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onderhoud. Denk aan brandnetels en distels verwijderen, de bramen begeleiden langs het hek en de 
bomen snoeien langs het looppad, zodat het bos goed toegankelijk blijft. 
 

10 Algemene Ledenvergaderingen in 2020  
 
In 2020 heeft er 1 Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. 
 

• 26 november 2020 
 

Door de coronapandemie en de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan was het niet mogelijk om op een verantwoorde wijze een fysieke Algemene Ledenvergadering 
te organiseren. Het bestuur heeft besloten om alle stukken digitaal aan te leveren, de vragen van de 
leden digitaal te beantwoorden middels een Q&A document en een stemlokaal in te richten in de 
basisschool De Verwondering waar leden enkel langs konden komen om hun stembiljet in de 
stembussen te deponeren. Ondanks deze alternatieve invulling, kan Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid terugkijken op een succesvolle Algemene Ledenvergadering.  
 
De presentatie en notulen van deze vergadering zijn terug te vinden op de website. 
 

11 Communicatie 
 
De vereniging beheert een eigen website (www.nobelhorst-zuid.nl), waarop allerlei informatie over 
de vereniging  voor de leden beschikbaar wordt gesteld.  
 
In 2020 zijn 10 nieuwsbrieven uitgebracht. Deze worden digitaal verstuurd naar alle leden die hun 
e-mail adres bekend hebben gesteld en toestemming hebben gegeven deze hiervoor te gebruiken. 
Alle nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website van de vereniging onder het item 
“Nieuws”. Tevens worden belangrijke andere mededelingen of verzoeken los per e-mail gedeeld met 
de leden. Denk aan de ALV uitnodigingen of ALV informatie e-mails, de vraag om deel te nemen aan 
onze ledenenquête of een aanmelding voor een activiteit. 
 
Ook heeft de vereniging voor de leden een eigen (besloten) Facebook pagina “Buurtschap 
Nobelhorst Zuid”,  waarop actuele informatie met de bewoners wordt gedeeld. 
 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=algemene-leden-vergadering
http://www.nobelhorst-zuid.nl/
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12 Jaarrekening 
 
Jaarlijks dient een jaarrekening opgesteld te worden die door de algemene ledenvergadering (ALV) 
moet worden vastgesteld. In deze jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag, wordt de financiële 
verantwoording gegeven over 2020. 
 
De vereniging drijft geen onderneming en ontplooit geen activiteiten in concurrentie met 
ondernemers. Derhalve is de vereniging vrijgesteld van Vennootschapsbelasting (VPB). 

12.1 Balans 
Per 31 december 2020 
Inclusief bestemming van het resultaat 
 

 2020 2019 
Activa    
Vaste Activa    
 Materiële vaste activa / inventaris 1.645 904 
Vlottende Activa    
 Kas 433 196 
 Bank 77.204 57.539 
 Debiteuren 19.010 8.530 
  Nog te ontvangen bedragen 2.400 0  
   
TOTAAL ACTIVA 100.692 67.168 
     
Passiva    
Eigen Vermogen    
 Algemene Reserve 95.567 63.292 
Kortlopende schulden    
 Nog te betalen bedragen 0 250 
 Vooruitontvangen bedragen 4.600 0 
 Vooruit gefactureerde bedragen 525 3.627 
     
TOTAAL PASSIVA 100.692 67.168 
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12.2 Winst- en verliesrekening 
Over 2020 

 2020 2019 
Opbrengsten    
 Startbijdrages 3.000 12.000 
 Contributie 39.896 15.460 
 Overige opbrengsten 0 1 
     
Totaal opbrengsten 42.896 27.461 
     
Kosten    
 Huur opslagruimte 515 0 
 Onderhoud gebouwen en terreinen 27 0 
 Bestuur en vrijwilligers 537 833 
 ALV 0 703 
 Bank 173 170 
 Verzekeringen 137 134 
 Administratie en webhosting 351 324 
 Representatie 8 45 
 Kantoorbenodigdheden 155 49 
 Oninbare vorderingen 0 11 
 Buurtactiviteiten conform jaarplanning 2.038 7.256 
 Buurtactiviteiten eenmalige bijdrage 579 638 
 Buurtkavel 15 14 
  Hanging baskets 5.580 0 
 Verkeerspoppetjes 120 0 
   
Totaal Kosten 10.235 10.177 
     
Afschrijvingen -/- 385 -/- 175 
     
RESULTAAT 32.276 17.109 
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12.3 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de activa en 
de passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de startbijdrages, 
contributies, en eventuele overige opbrengsten, en de kosten over het jaar, welke zijn bepaald tegen 
historische prijzen. De baten en lasten zijn, voor zover deze er betrekking op hebben, toegerekend 
aan het betreffende boekjaar. 
 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover deze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 
en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in achtgenomen indien deze voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur en overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen omtrent afschrijvingen. 
 
De vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek 
van een voorziening voor oninbare vorderingen. 
 

12.3.1 Toelichting op de Balans 
 
Vaste Activa  
In 2020 is door de vereniging ten behoeve van het onderhoud aan de buurtkavel een benzine 
grasmaaier aangeschaft en een mobiele sproei installatie voor het besproeien van gras en planen op 
de buurtkavel met oppervlakte water. De afschrijvingstermijn van deze apparatuur is gesteld op 5 
jaar vanaf moment van aanschaf. 
 
Vlottende Activa  
Er wordt een kleine kas aangehouden In verband met contante betalingen bij de activiteiten. Het 
kassaldo bedraagt €433. Het banksaldo is in 2020 toegenomen met €19.665. 
 
In 2020 is besloten om de contributie heffing vooruitlopend aan de periode waarop deze betrekking 
heeft te gaan heffen. Derhalve zijn de contributiefacturen over 2021 in december 2020 verstuurd en 
toegerekend aan 2020. In de post debiteuren zitten naast de nog te ontvangen contributies over 
2021, nog openstaande jaarcontributie over 2020 van 8 leden (€528). Deze zullen conform het 
aangescherpte incassobeleid aan een extern incassobureau worden uitbesteed voor incassering. 
Met de woningbouwvereniging Ymere is in de loop van 2019 afgesproken dat de contributiebijdragen 
van de leden die een woning huren in de buurtschap vooralsnog door Ymere voldaan worden.  
Bij afsluiten van deze jaarrekening is het debiteurensaldo afgenomen tot €1.388. 
 
De nog te ontvangen bedragen betreffen de nog te ontvangen entreegelden van 12 leden (€2.400). In 
2020 is gebleken dat 11 van deze startgelden volgens de gemeente in de begindagen toen 
Buurtschap Zuid nog niet opgericht was, door Buurtschap Midden te zijn geïncasseerd. De 12e nog te 
ontvangen entreegeld betreft een fout van notaris Eggels Heldoorn. Met beide partijen is contact om 
deze entreegelden alsnog spoedig te ontvangen. De overige entreegelden van alle leden zijn 
ondertussen ontvangen via de gemeente Almere, notaris Heldoorn Eggels of Ymere. 
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Eigen Vermogen  
Het eigen vermogen van de vereniging is in 2020 toegenomen met €32.276. Dit betreft het resultaat 
dat geheel is bestemd in de algemene reserve. 
 
Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden betreffen op balans datum vooruit ontvangen bedragen met een specifieke 
doelbestemming, betreffende de gedeeltelijke inrichting van de tuin rond de Buurtschuur Zuid, 
gefinancierd door de Postcode Loterij buurtfonds (€4.600).  
 
De vooruit gefactureerde bedragen betreft een verzamel facturatie aan Ymere voor de 
contributiebijdrage van de leden woonachtig in een huurwoning van Ymere. Deze facturatie betreft 
een jaarperiode van 1 april 2020 t/m 1 april 2021. De periode van 1 januari 2020 t/m 1 april 2020 is 
verantwoord als vooruit gefactureerd bedrag. 

12.3.2 Toelichting op winst- en verliesrekening 
 
Opbrengsten 
Startbijdrages 
Buurtschap Zuid kent 335 woningen, waarvan de eerste eigenaar/bewoner verplicht lid is van de 
vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Iedere eerste eigenaar/bewoner betaalt verplicht een 
startbijdrage van €200,-- Deze wordt via de notaris en de gemeente Almere aan de vereniging 
afgedragen. In 2020 zijn de laatste 15 nog te ontvangen startbijdrages in de administratie 
opgenomen, waarvan 3 zijn gefactureerd en voldaan door de gemeente, 11 nog voldaan dienen te 
worden via Buurtschap Midden en 1 door notaris Heldoorn Eggels.  
 
Contributies 
In de ALV van 5 november 2019 is het contributie tarief ongewijzigd vastgesteld op €5,50 per maand 
per lid.  In 2020 waren 312 bewoners actief lid, waarvan 3 leden in 2020 zijn verhuisd en 5 leden als 
nieuwe bewoners in het jaar lid zijn geworden. 
5 adressen waren nog niet bewoond (in aanbouw of nog niet getransporteerde kavel).  
Per 31 december 2020 hebben 10 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 305 actieve leden. 
 
Omdat in 2020 besloten is om de contributie te innen voorafgaand aan de periode waarop deze 
betrekking heeft, is in de maand december 2020 de contributiefactuur over 2021 verstuurd en 
toegerekend aan 2020. 
 
Kosten 
Huur opslagruimte 
Voor de apparatuur en inventaris van de vereniging is in 2020 een opslag gehuurd bij Shurgard vanaf  
16 maart. De huur bedraagt €53 per maand, inclusief verzekering à €15. 
 
Onderhoud gebouwen en terreinen 
Ten behoeve van het onderhoud van het gras op de buurtkavel, heeft de vereniging een benzine 
grasmaaier aangeschaft. In deze post zijn de benzinekosten opgenomen tbv deze grasmaaier. 
 
Bestuur en vrijwilligers 
Voor de vrijwilligers die zich inzetten op diverse gebieden ten behoeve van de buurtschap zoals de 
werkgroepleden voor activiteiten, bebouwing en beheer, de ledenadministratie en bestuursleden, is 
een tegoedbon aangeboden om te besteden bij restaurant Smullen & Spelen (€380) en een kleine 
attentie (€63) om hen te bedanken voor de inzet en ter motivatie om dit te blijven voortzetten. 
Voor de diverse bestuur overleggen is een bijdrage verstrekt in de gemaakte onkosten. De 
vrijwilligers die gestopt zijn met hun specifieke functies hebben een klein bedankje gekregen (€20). 
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Een ziek bestuurslid is beterschap gewenst en een fruitmand aangeboden (€30). De bestuurskosten 
betreffen de kosten tbv een aanvraag van een VOG verklaring tbv de penningmeester (€44). 
 
ALV 
In 2020 is op 26 november één alternatieve Algemene Leden Vergaderingen (ALV) georganiseerd. 
Hier zijn geen kosten voor gemaakt. De ruimte van de basisschool “de Verwondering” werd kosteloos 
ter beschikking gesteld om deze ALV te faciliteren.  
 
Bank 
De bankkosten (€173) bestaan uit de kosten van het zakelijk betalingsverkeer die door de ING bank in 
rekening worden gebracht. 
 
Verzekeringen 
De vereniging heeft een meerkeuzepolis bij Centraal Beheer afgesloten ten behoeve van afdekking 
van wettelijke aansprakelijkheid (€137). De vrijwilligers alsook de bestuurdersaansprakelijkheid zijn 
verzekerd door middel van de VNG vrijwilligersverzekering die de gemeente Almere heeft afgesloten 
bij Centraal Beheer. Hiervoor zijn geen kosten voor de vereniging.  
 
Administratie en webhosting 
De vereniging maakt gebruik van een ledenadministratie en boekhoudpakket van e-boekhouden 
(€261). Voor de webhosting van de website van de vereniging (www.nobelhorst-zuid.nl) heeft de 
vereniging een abonnement afgesloten bij TransIP (€90). 
 
Representatie 
Ten behoeve van een kennismaking met de nieuwe contactpersoon vanuit Ymere (mevr. Henriette 
Schneiders)  is een drankje aangeboden bij restaurant Smullen en Spelen (€8). 
 
Kantoorbenodigdheden 
Deze kosten bestaan uit de aanschaf van papier en enveloppes tbv de facturatie  en de papieren 
uitnodigingen voor de ALV (€125) en vouwkratjes (€30) 
 
Buurtactiviteiten conform jaarplanning 
Door de vereniging zijn als gevolg van de beperkingen door de Corona pandemie in 2020 een beperkt 
aantal activiteiten georganiseerd, die vooraf zijn begroot en ingestemd door de leden. Voor de 
nieuwjaarsborrel is een eigen bijdrage gevraagd. Er waren in totaal 94 volwassenen en 33 kinderen 
aanwezig. 
Per saldo hebben de activiteiten de volgende kosten gemaakt: Nieuwjaarsborrel (€978), Buurt Bingo 
(€145), puzzeltocht (€208) en Sinterklaas (€707).  
 
Buurtactiviteiten eenmalige bijdrage 
De vereniging maakt het mogelijk om een bijdrage te verlenen aan initiatieven die invulling geven 
aan de doelstelling van de vereniging. Hiervoor kan gedurende het jaar een aanvraag gedaan worden 
via de website van de vereniging.  
In 2020 is een bijdrage verleend om gedurende de lock-down aandacht voor de buurtgenoten te 
houden door op ieder adres in Buurtschap Zuid een orchidee aan de bewoners te bieden (€429) en er 
is een bijdrage geleverd aan de “Home edition” van de Avond Vierdaagse in Nobelhorst (€150). 
 
Buurtkavel 
Ten behoeve van de buurtkavel is materiaal aangeschaft voor het realiseren van een insectenhotel in 
het Tiny Forrest (€15). 
 

http://www.nobelhorst-zuid.nl/
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=financiele-bijdrage-vereniging
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Hanging baskets 
In de ALV van 5 november 2019 is ingestemd met de aanschaf van 74 hangings baskets a €90. 
(€6.660). Hiervan zijn 10 bakken gefinancierd door de gemeente Almere uit het wijkbudget (-€900). 
Twee bakken zijn in 2020 door derden beschadigd (€-180). Beide partijen zijn aansprakelijk gesteld 
en hebben erkend de schade te vergoeden. Eén van deze bakken is in 2020 vergoed, de andere moet 
nog uitbetaald worden.  
 
Verkeerspoppetjes  
In 2020 zijn 3 verkeerspoppetjes “Victor Veilig Verkeersmaatje” aangeschaft op verzoek van 
bewoners. Twee poppetjes zijn door bewoners ten behoeve van Het Eiland aangevraagd en 1 
poppetje ten behoeve van Het Landgoed. De vereniging stelt maximaal 4 poppetjes per veld 
beschikbaar uit de middelen van de vereniging. 

12.4 Resultaatbestemming 
 
Het positieve resultaat (€32.276) over het boekjaar 2020 komt volledig ten goede aan de algemene 
reserve van de vereniging. 
De algemene reserve zal aangewend worden voor het realiseren van een bebouwing op de 
buurtkavel.  
 

12.5 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
 
Bebouwing 
Ten behoeve van het realiseren van een bebouwing op de buurtkavel is in de ALV van 5 november 
2019 ingestemd met het voorstel om maximaal €47.000 (inclusief het laten plaatsen van 
zonnepanelen en het inrichten van de bebouwing) vanuit de algemene reserve aan te wenden. 
Woningcorporatie Ymere zal voor de realisatie van deze bebouwing €92.000 beschikbaar stellen. 
De opdracht voor het realiseren van de bebouwing is in 2020 gegeven aan de firma Brandola te 
Lunteren. De totale aanbestedingssom bedraagt €123.670,- Tevens is in 2020 opdracht gegeven voor 
het plaatsen van een keuken (€2.488) en zonnepanelen (€4.750). 
 
Hanging Baskets 
In de ALV van 5 november 2019 is ingestemd met het voorstel voor aanschaf van 75 hanging baskets. 
In de ALV van 2020 is ingestemd met de aanschaf van 30 extra hanging baskets. De jaarlijks 
terugkerende kosten voor dit initiatief zijn circa €2.750. (€26 per bak voor herplaatsing en vullen). 
 

12.6 Overige gegevens 
 
Doelstelling 
Artikel 2 lid 1 van de statuten luidt: 
a. Het doel van de vereniging is haar leden een samenwerkingsvorm te bieden die kan voorzien in 

de overdracht van inspraak, zeggenschap, taken en budgetten om de woon-, werk- en 
leefomgeving in haar Buurt naar eigen inzicht in te richten binnen de kaders van de 
Participatiezones en te - beheren. 

b. De vereniging heeft daarom als doel het tot stand brengen van verbindingen en netwerken 
tussen mensen, ondernemingen en instellingen in hun Buurt en/of wijk en dit te faciliteren, 
zowel fysiek als organisatorisch, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid, 
woonplezier en gemeenschapszin tot stand te brengen. 
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c. De vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de 
samenwerking tussen hen stimuleren en hun zeggenschap over hun leefomgeving geven.  

 
Artikel 2 lid 3 van de statuten luidt: 
De vereniging is niet gericht op het maken van winst 
 
Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat 
Artikel 19 van de statuten luidt: 
De Winst van de vereniging wordt niet uitgekeerd aan de leden maar toegevoegd aan de algemene 
reserve 
 
Accountantsverklaring 
Er behoeft geen accountantsverklaring te worden overlegd aangezien de vereniging niet valt binnen 
de door de wet (artikel 396 lid 1 van BW2) gestelde grenzen en de vereniging derhalve, als gevolg van 
artikel 396 lid 6 BW 2 vrijgesteld is van de accountantscontroleplicht. Op deze jaarrekening is geen 
accountantscontrole toegepast. 
 

12.7 Oordeel Kascontrolecommissie 
 
Conform de statuten van de vereniging, artikel 13 lid 6, heeft op dinsdag 8 juni 2021 een controle 
plaatsgevonden van de jaarstukken. 
 
De controlecommissie bestaande uit Carla Brouwer en Michael Letema 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 2020. 
De controlecommissie heeft geen aanbevelingen. 
 
Het advies van de controlecommissie is goedkeuring te geven van de jaarstukken en het gevoerde 
financieel beleid. 
 
Almere, Nobelhorst 
8 juni 2021 
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