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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 2021. 
 
Als bewoner van Nobelhorst op het Eiland, op het Landgoed, in de Boswachterij of in de Houtzagerij, 
bent 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, de vrijwilligers en in overleg met de gemeente heeft het bestuur zich ingezet 
dat ons buurtschap bijdraagt aan een extra fijne, gezellige en groene leefomgeving.  
 
Wij hopen komend jaar samen met leden de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid verder te 
kunnen ontplooien en mooie initiatieven te mogen realiseren. 
 
 
Almere, 20 februari 2022 
 
 
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.  
 
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. 
 
Er zijn geen wisselingen geweest binnen het bestuur in het jaar 2021. 
 
In het jaar 2022 zal het huidige bestuur automatisch aftreden. Vanaf eind zomer 2021 zijn er diverse 
e-mails verzonden naar de leden met een oproep tot nieuwe bestuurskandidaten. Tevens zijn er 2 
inloopavonden georganiseerd, zodat geïnteresseerden meer informatie konden verkrijgen over een 
rol in het bestuur. Er was zeer weinig animo; 1 lid, maar dit heeft niet geleid tot een aanmelding voor 
het bestuur. Tot en met 31 december zijn er geen aanmeldingen ontvangen. 
 

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 2022 
 
De begroting 2022 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 336 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 2020 en 2021 
hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
Uitgegaan wordt van een contributiebedrag van €5,50 per maand, gelijk aan het contributiebedrag in 
2021. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2021 is dit voorstel met een zeer 
ruime meerderheid van stemmen door de leden goedgekeurd.  
 
  

mailto:bestuur@nobelhorst-zuid.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gxvb9GqSy0WWYHonG5MSsIwdPblc0w9PsJaprEVJF0tUMk5ZRklDVTZXODVaOURFTEZVNTM2OU9BQyQlQCN0PWcu
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Liquiditeitsbegroting%20Vereniging%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid%202022.pdf
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4 Leden van Buurtschap Zuid 
 
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 onder andere het 
organiseren & begeleiden van activiteiten, het opzetten van een programma in Buurtschuur Zuid, het 
beheer van Buurtschuur Zuid en de kascontrole uitvoeren en meer. De groep met betrokken 
vrijwilligers voor de organisatie van de activiteiten is in het jaar 2021 duidelijk gegroeid t.o.v. 
voorgaande jaren.  
 
Het bestuur waardeert de inzet en de betrokkenheid van de leden die zich structureel inzetten voor 
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid. Om deze leden te bedanken is er eind 2021 een buffet 
georganiseerd in Buurtschuur Zuid.   
 
Vragenlijst vrijwilligers 
 
In april 2021 hebben we in de nieuwsbrief een oproep gedaan om de groep met vrijwilligers te 
vergroten.  Er kon worden aangegeven voor welke werkzaamheden je bereid bent je in te zetten 
voor ons buurtschap. Denk aan het snoeien van de planten op de buurtkavel, het uitvoeren van 
kleine klusjes in of rondom de Buurtschuur Zuid of het begeleiden van activiteiten. N.a.v. deze 
vragenlijst zijn er enkele tientallen vrijwilligers bij gekomen. Niet structureel werkzaam in een 
werkgroep, maar middels losse WhatsApp groepen worden oproepen gedaan voor werkzaamheden 
en daar melden vrijwilligers zich voor aan. 
 

5 Participatie & uitvoer 
 
Alle participatie trajecten zijn in 2020 geheel afgerond, wat vanzelfsprekend is, is dat 2021 enkel in 
het teken heeft gestaan van uitvoer en realisatie door de onderaannemers van de gemeente. 
 
Op verzoek van het bestuur hebben bewoners van de vier velden een inventarisatie gemaakt van de 
punten die nog niet conform de inrichtingsplannen zijn uitgevoerd of zaken die achter bezien anders 
door de Gemeente ontworpen hadden moeten worden. Deze inventarisaties zijn gedeeld met de 
Gemeente. In het najaar heeft een delegatie van het bestuur samen met de Gemeente een ronde 
door de buurtschap gelopen en daarbij een toelichting gegeven op een aantal geconstateerde 
punten. De na de zomer toegezegd reactie van de gemeente heeft lang op zich laten wachten. Deze 
hebben we in december ontvangen. Hierop zal nog door het bestuur worden gereageerd. 
 

6 Spelen 
 
De speeltuin op de buurtkavel van Buurtschap Zuid wordt veelvuldig bezocht door de kinderen (en 
ook de ouders die gezellig aan de picknicktafels kletsen en wat drinken). Er wordt leuk en veilig 
gespeeld door alle kinderen in de wijk, maar ook de basisscholen en de opvang in Nobelhorst komen 
geregeld met de klassen langs in de speeltuin.  
De gemeente voert de verplichte (veiligheids)controles uit. Eind 2021 hebben we vanuit het bestuur 
gevraagd of het valzand voor het voorjaar van 2022 aangevuld kan worden.  
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7 Buurtschuur Zuid & Tuin 
 
Buurtschuur Zuid 
 
In 2021 is de bouw van onze Buurtschuur Zuid afgerond door de aannemer Brandola. De werkgroep 
Beheer heeft geregeld dat er zonnepanelen op het dak liggen, zodat de Buurtschuur Zuid op een 
duurzame wijze van elektriciteit wordt voorzien. Een buurtbewoner heeft de keuken geplaatst die we 
na bemiddeling van een andere buurtbewoner (met korting) konden aanschaffen. 
Na de oplevering is ook gezorgd voor meubels binnen en een inventaris voor bijvoorbeeld de keuken 
en de toiletten. De leden hebben de binnen- en buitenverlichting gemonteerd die door een 
buurtbewoner werden geschonken en hebben de regenton, fietsenrekken en deurhouders 
gemonteerd. 
Op 18 september is Buurtschuur Zuid feestelijk en groots geopend. De organisatie lag volledig in 
handen van de werkgroep Activiteiten.  
 
Huren van Buurtschuur Zuid 
 
Sinds september 2021 is het mogelijk om de Buurtschuur Zuid van ons buurtschap te huren.  
Door de werkgroep Beheer Buurtkavel is er een opzet gemaakt met de gebruikswoorden om de 
Buurtschuur Zuid te mogen huren. Door het bestuur is er feedback gegeven en is deze conceptversie 
van het gebruiksvoorwaardendocument gedeeld met de leden van ons buurtschap. Leden konden 
vragen en opmerkingen sturen, welke zijn verwerkt en hebben geleid tot het definitieve bestand met 
gebruiksvoorwaarden. Afspraken die zijn vastgelegd gaan o.a. over de kosten, verantwoordelijkheid, 
tijdsvlakken van reserveren, uitgangspunten van bijeenkomst of evenement en het proces van 
reserveren.  
 
Tuin 
 
In april 2021 is het goedgekeurde groenplan van werkgroep Groen gerealiseerd. Voorafgaand is door 
Reimert de bestrating al op orde gemaakt, met dezelfde stenen als gebruikt in Nobelhorst. En door 
een grote groep hardwerkende leden is de tuin helemaal aangelegd. Bomen, struiken, planten en 
hagen zijn gepland. Er is gekozen voor vaste planten, uit het vlinder- en bijenassortiment en met 
wisselde bloeiperiodes. De haag is een beuk en er staat een Lindeboom en een kerstboom. De 
bamboe is deels gebleven. Ook zijn er twee nieuwe picknicktafels in elkaar gezet voor onder de 
veranda. In mei hebben twee bestuursleden het gras ingezaaid en zijn door een nieuwe bewoner in 
de wijk de picknicktafels op zijn plek gezet op het grasveld. 
In de zomerperiode is er door een groep vrijwilligers zowel gesnoeid als water gegeven om de tuin 
netjes te onderhouden en goed te laten groeien. 
 
AED aan de Buurtschuur Zuid 
 
Sinds september hangt een AED aan de Buurtschuur Zuid. De AED (Automatische Externe 
Defibrillator) is 24/7 beschikbaar voor diegenen die zich hebben aangemeld als buurthulpverlener bij 
HartslagNu. Er was gezocht naar een training voor de leden, zodat nog meer geïnteresseerde 
buurtbewoners buurthulpverlener kunnen worden, echter gooide de aangescherpte Covid-19 
maatregelen roet in het eten. Een training met deze maatregelen is niet goed uitvoerbaar. Het plan is 
begin 2022 alsnog de AED training te organiseren. 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Buurtkavel/Gebruiksvoorwaarden%20buurtschuur%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid.%20Versie%201.3.pdf
https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Buurtkavel/Gebruiksvoorwaarden%20buurtschuur%20Buurtschap%20Nobelhorst%20Zuid.%20Versie%201.3.pdf
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8 Financiële aanvragen 
 
In februari 2021 heeft het bestuur een aanvraag voor een financiële bijdrage van Vereniging 
Buurtschap Nobelhorst Zuid ontvangen voor de aanschaf van paaltje(s) met hondenpoepzakjes. Het 
bestuur heeft de aanvrager in contact gebracht met andere buurtbewoners met een soortgelijk 
initiatief en gevraagd gezamenlijk een goed onderbouwd plan te maken dat tijdens de eerstvolgende 
Algemene Ledenvergadering ter stemming aan de leden kan worden voorgelegd. Helaas zijn de leden 
er niet toe gekomen een plan uit te werken waardoor de aanvraag is komen te vervallen. 
 
In april 2021 heeft het bestuur een aanvraag voor een financiële bijdrage van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid ontvangen voor de aanschaf van snelheidsstickers die op de afvalbakken kunnen 
worden geplakt. Ook in geval van deze aanvraag hebben wij de aanvrager verzocht een goed 
onderbouwd plan te maken dat ter stemming aan de leden kan worden voorgelegd. Helaas is de 
aanvrager er niet toe gekomen een plan uit te werken waardoor de aanvraag is komen te vervallen. 
De aanvrager heeft aangegeven t.z.t. een nieuwe aanvraag voorzien van aangepast plan in te dienen. 
 
In mei 2021 heeft het bestuur een aanvraag voor een financiële bijdrage van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid ontvangen, voorzien van begeleidend schrijven waarin (twee jonge) aanvragers 
vragen om een bijdrage voor de aanschaf van prikstokken en ringen voor vuilniszakken. Daarnaast 
geven de aanvragers aan diverse acties te willen introduceren om zo veel mogelijk kinderen te 
stimuleren mee te doen met opruimacties, zoals het belonen met plantjes, een bijenhotel en 
vetbollen voor de vogels. Het bestuur heeft een financiële bijdrage van € 427,25 (bestaande uit 
€ 277,50 voor de aanschaf van prikstokken en ringen en € 150,- voor acties om zo veel mogelijk 
kinderen mee te laten doen) toegekend. Hiervan is € 220,- door de aanvragers aangewend voor de 
aanschaf van prikstokken en ringen. Het bedrag van €150,- voor presentjes voor kinderen is later in 
het jaar door een aanvraag uit het wijkbudget door de gemeente Almere gesubsidieerd. 
 
Op 16 november 2021 is tevens per e-mail een aanvraag ontvangen van Stichting Nobel Run voor een 
financiële bijdrage van Buurtschap Nobelhorst Zuid. Omdat de aanvraag ook dit jaar om een bedrag 
van € 1.000,- ging, heeft het bestuur de organisatie verzocht hiervoor een officiële aanvraag in te 
dienen conform procedure via het aanvraagformulier op de website van Vereniging Buurtschap 
Nobelhorst Zuid. Aansluitend kon het bestuur de aanvraag dan ter stemming voorleggen aan de 
leden tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Helaas was de aanvraag te laat 
ingediend om nog te kunnen worden behandeld tijdens de ALV van 30 november 2021 (de officiële 
uitnodigingen waren reeds verstuurd naar de leden en er stonden geen financiële aanvragen of buurt 
initiatieven op de agenda) waardoor behandeling van de aanvraag pas op de eerstvolgende ALV op 
de agenda kon worden gezet die, zoals het er naar uit ziet, pas in het voorjaar van 2022 zal worden 
gehouden.  
 
Op 16 december 2021 heeft het bestuur een gewijzigde aanvraag voor een financiële bijdrage van 
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid ontvangen van Stichting Nobel Run van € 500,- voor de 
aankleding van de Nobel Run en de beleving voor de buurtbewoners van Nobelhorst. Het bestuur 
heeft aangegeven de aanvraag te behandelen in de eerstvolgende bestuursvergadering in 2022. 
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9 Activiteiten & programmering 
 
In 2021 organiseerde de werkgroep Activiteiten voor de buurtschap diverse activiteiten om zo een 
bijdrage te leveren aan één van de kerndoelen van de vereniging; buren de gelegenheid geven om 
kennis en contact met elkaar te maken.  
  
Voor 2021 waren de volgende activiteiten gepland door de werkgroep;  
  
Nieuwjaarsborrel  16 januari 2021  
Zomer BBQ  12 juni 2021 
Zomer activiteit   4 september 2021 
Sint-Maarten  11 november 2021  
Sinterklaas (in combinatie met andere buurtschappen)  Nader te bepalen  
 
Helaas heeft een deel van deze activiteiten door de geldende maatregelen door Covid-19 niet 
kunnen plaatsvinden. De werkgroep heeft, waar mogelijk, alternatieve activiteiten aangeboden.  
  
Werkelijk georganiseerde activiteiten of alternatieven in 2021;  
  
Digitale Nieuwjaarsborrel/ buurtquiz  16 januari 2021  
Paasspeurtocht door Nobelhorst   4 april 2021 
Officieel openingsfeest Buurtschuur Zuid 18 september 2021 
Halloween Kids, Teens and Adults (organisatie buurtschap midden) 30 oktober 2021 
Sint-Maarten  11 november 2021 
Sinterklaas traktatie in de brievenbus   2 december 2021  
  
De werkgroep heeft, ondanks de aanpassingen, 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 2022 ingediend. Dit plan is, als onderdeel van de begroting voor 2022, met 
een ruimte meerderheid goedgekeurd door de leden tijdens de Alternatieve algemene 
Ledenvergadering op 30 november 2021.   
 
Ook in 2022 kunnen er, indien nodig waar mogelijk weer alternatieven worden bedacht als de 
coronapandemie of andere omstandigheden het niet toelaten.  
 
Bloembollen Parade 
 
In de velden De Houtzagerij, De Boswachterij en Het Eiland, is er door een groep vrijwilligers eind 
november/begin december hard gewerkt om de in totaal zo'n 2000 bloembollen in de grond te 
stoppen. Uiteraard is de tuin rondom onze Buurtschuur Zuid niet vergeten, zodat iedereen ook daar 
vanaf het prille voorjaar kan genieten van de prachtige bloemen. Het gaat om blauwe hyacinten, 
diverse soorten tulpen en narcissen en ook gemengde krokussen.  

Najaar 2022, als alle groenwerkzaamheden op het veld Het Landgoed zijn afgerond, zullen ook daar 
nog bloembollen de grond in gaan. 

  

https://nobelhorst-zuid.nl/uploads/documents/Algemeen%20buurtschap/Activiteiten%20Jaarplan%202021%20samenvatting.pdf
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Programmering 

Werkgroep programmering is in 2021 gestart. Deze werkgroep heeft voor de oplevering van de 
Buurtschuur Zuid eerst een onderzoek onder de leden van Buurtschap Zuid gedaan om zo de wensen 
in activiteiten te inventariseren. 

Hieruit is een lange lijst aan activiteiten gekomen, met duidelijk een voorkeur door bewoners voor 
bepaalde activiteiten. Na de oplevering van de Buurtschuur Zuid is de werkgroep met veel goede 
moed begonnen aan de activiteiten kalender en in overleg met werkgroep beheer de opstart gedaan. 
In de nieuwsbrieven van het buurtschap wordt maandelijks aangekondigd welke activiteiten er zijn. 
Tevens staan deze gepubliceerd op de website in de agenda. 

Helaas zijn veel activiteiten niet doorgegaan door de Corona perikelen en maatregelen.  

Wel zijn er al vaste groepen/activiteiten actief welke op regelmatige basis in de Buurtschuur Zuid 
actief zijn. Zoals een bridge club, kalligrafie lessen en is er begonnen met een crea-avond. Daarnaast 
hebben er ook activiteiten plaats gevonden welke in eerste opzet eenmalig zijn georganiseerd.  

In 2022 hoopt de werkgroep de programmering verder te intensiveren. 
 

10 Beheer buurtkavel 
 
Werkgroep Beheer Buurtkavel 

Voor het beheren van de Buurtschuur Zuid is een beheerplan opgesteld. Hier staan de taken van de 
werkgroep beschreven, zoals het programmeren van het elektronisch slot en de radiatoren, 
voorraadbeheer van keuken en toiletten, schoonmaak Buurtschuur Zuid, beheer speelterrein en 
onderhoud van AED, brandblusmiddelen e.d. 

De wekgroep verzorgt verder in droge periode het water geven van het gras en de beplanting en 
zorgt dat kleine gebreken opgelost worden. 

Tiny Forest 

In 2021 is het Tiny Forest enorm gegroeid. Bomen schieten de lucht in en je kan er in de lente- en 
zomermaanden niet meer door het bos heen kijken. Er wonen naast vogels en vele insecten ook 
egels in het minibos. Kinderen uit de hele wijk komen spelen en onderzoeken, ook de basisscholen en 
de opvang in Nobelhorst maken gebruik van het mooie stukje ‘’ongerept’’ groen. Helemaal zonder 
onderhoud is het niet; zowel kinderen van basisschool De Verwondering als kinderopvang Sterrenrijk 
komt zo nu en dan langs voor klein onderhoud en om afval op te ruimen. Een aantal leden snoeit de 
bramen die langs de hekken groeien 2 keer per jaar bij en tijdens het maaien van het grasveld, wordt 
met een bosmaaier soms ook het pad ‘’gemaaid’’ om deze begaanbaar te houden. 
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11 Algemene Ledenvergaderingen in 2021  
 
In 2021 hebben er 2 Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. 
 

• 29 juni 2021 
• 30 november 2021 

 
Door de Covid omstandigheden en strenge maatregelen was het beide keren 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 Buurtschuur Zuid waar leden enkel 
langs konden komen om hun stembiljet in de stembussen te deponeren. Ondanks deze alternatieve 
invulling, kan de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid terugkijken op twee succesvolle Algemene 
Ledenvergaderingen. 
 
Alle presentatie en notulen van deze vergadering is terug te vinden op de website. 
 

12 Communicatie 
 
De vereniging beheert een eigen website (www.nobelhorst-zuid.nl ), waarop allerlei informatie over 
de vereniging  voor de leden beschikbaar wordt gesteld.  
 
In 2021 zijn 15 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. 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 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/
https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=nieuws
https://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid
https://www.facebook.com/groups/NobelhorstZuid
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13 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 2021. 
 
De vereniging drijft geen onderneming en ontplooit geen activiteiten in concurrentie met 
ondernemers. Derhalve is de vereniging vrijgesteld van Vennootschapsbelasting (VPB). 

13.1 Balans 
Per 31 december 2021 
Inclusief bestemming van het resultaat 

 2021 2020 
Activa   
Vaste Activa   
 Materiële vaste activa / inventaris 44.700 1.645 
Vlottende Activa   
 Kas 283 433 
 Bank 29.842 77.204 
 Debiteuren 19.090 19.010 
  Nog te ontvangen bedragen 2.508 2.400 
   
TOTAAL ACTIVA 96.423 100.692 
    
Passiva   
Eigen Vermogen   
 Algemene Reserve 91.773 95.567 
Kortlopende schulden   
 Nog te betalen bedragen 4.650 0 
 Vooruitontvangen bedragen 0 4.600 
 Vooruit gefactureerde bedragen 0 525 
    
TOTAAL PASSIVA 96.423 100.692 
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13.2 Winst- en verliesrekening 
Over 2021 

 2021 2020 
Opbrengsten   
 Startbijdrages 400 3.000 
 Contributie 20.276 39.896 
 Huuropbrengsten Buurtschuur Zuid 20 0 
    
Totaal opbrengsten 20.696 42.896 
    
Kosten   
 Huur opslagruimte 263 515 
 Onderhoud gebouwen en terreinen 0 27 
 Electra / Water / Internet 670 0 
 Schoonmaakkosten 34 0 
 Buurtschuur gebonden inrichting 2.417 0 
 Buurtkavel gebonden inrichting 4.599 0 
 Keuringen 726 0 
 Overige huisvestingskosten 410 0 
 Bestuur en vrijwilligers 761 537 
 Bank 263 173 
 Verzekeringen 739 137 
 Administratie en webhosting 385 351 
 Reclame en advertenties 30 0 
 Representatie 0 8 
 Lief en Leed 50 0 
 Kantoorbenodigdheden 0 155 
 Gereedschappen en klein apparatuur 455 0 
 Buurtactiviteiten conform jaarplanning 6.464 2.038 
 Buurtactiviteiten eenmalige bijdrage 150 579 
 Werkgroep Groen 0 15 
 Werkgroep Activiteiten & Programmering 70 0 
  Hanging baskets 4.650 5.580 
 Verkeerspoppetjes 0 120 
   
Totaal Kosten 23.136 10.235 
     
Afschrijvingen gebouwen / inventaris / apparatuur -/- 1.354 -/- 385 
    
RESULTAAT -/- 3.794 32.276 
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13.3 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. Een aantal activa zijn versneld afgeschreven, omdat deze een 
aanschafwaarde hadden van minder dan €450,- en derhalve niet geactiveerd hadden hoeven te 
worden. 
 
De vorderingen op debiteuren zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, eventueel onder aftrek 
van een voorziening voor oninbare vorderingen. 
 

13.3.1 Toelichting op de Balans 
 
Vaste Activa  
In 2021 is door de vereniging de Buurtschuur Zuid gerealiseerd op de buurtkavel. Deze is op 18 
september 2021 in gebruik genomen. Van de totale aanschafwaarde is door de vereniging €35.670 
geïnvesteerd en door Ymere is een bijdrage geschonken van €92.000,-. De investering door de 
vereniging wordt over een termijn van 30 jaar afgeschreven. Tevens heeft de vereniging geïnvesteerd 
in zonnepanelen (€4.750) die in 20 jaar zullen worden afgeschreven en een keuken (€2.488) met een 
afschrijvingstermijn van 5 jaar.  
Aangeschafte duurzame apparatuur betreffen een koelkast (€628) en een AED met buitenkast, 
waarvoor een gemeentelijke subsidie van €750 is ontvangen en de investering derhalve €873 
bedroeg. Beide apparaten zullen in 5 jaar worden afgeschreven. 
 
Vlottende Activa  
Er wordt een kleine kas aangehouden In verband met contante betalingen bij de activiteiten. Het 
kassaldo bedraagt €283. Het banksaldo is in 2021 afgenomen met €47.362 en bedraagt per 
31 december €29.842. 
In 2020 is besloten om de contributie heffing vooruitlopend aan de periode waarop deze betrekking 
heeft te gaan heffen. Derhalve zijn de contributiefacturen over 2022 in december 2021 verstuurd en 
toegerekend aan 2021. In de post debiteuren zitten naast de nog te ontvangen contributies over 
2022, nog openstaande jaarcontributie over 2021 van 3 leden (€88) die in de loop van 2021 lid zijn 
geworden als nieuwe bewoner van Buurtschap Zuid.  
Met de woningbouwvereniging Ymere is in 2021 afgesproken dat de contributiebijdragen van de 
leden die een woning huren (38) in de buurtschap ook voor 2021 door Ymere voldaan worden. Deze 
moet nog ontvangen worden (€2.508). 
Bij afsluiten van deze jaarrekening is het debiteurensaldo afgenomen tot €8.410. 
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Eigen Vermogen  
Het eigen vermogen van de vereniging is in 2021 afgenomen met €3.794. Dit betreft het resultaat dat 
geheel ten laste is gebracht aan de algemene reserve. 
 
Kortlopende schulden  
De nog niet ontvangen maar wel te verwachten facturatie met betrekking tot de hanging baskets is 
opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. 
 

13.3.2 Toelichting op winst- en verliesrekening 
 
Opbrengsten 
Startbijdrages 
Buurtschap Zuid kent 336 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 of de gemeente Almere aan de vereniging 
afgedragen. In 2021 zijn de laatste 2 nog te ontvangen startbijdrages via de gemeente Almere 
ontvangen.  
 
Contributies 
In de ALV van 26 november 2020 is het contributie tarief voor 2021 ongewijzigd vastgesteld op €5,50 
per maand per lid. In 2021 waren 302 bewoners actief lid, waarvan 5 leden in 2021 zijn verhuisd en 8 
leden als nieuwe bewoners in het jaar lid zijn geworden. 
Vier adressen waren nog niet bewoond (in aanbouw of nog niet getransporteerde kavel).  
Per 31 december 2021 hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er 298 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 2021 de contributiefactuur over 2022 verstuurd en 
toegerekend aan 2021. In 2020 zijn zowel de ontvangen contributies over 2020 als de vooruit 
gefactureerde contributies over 2021 verantwoord, waarmee deze post circa 2x zo groot is in de 
vergelijkende cijfers voor 2020.   
 
Huuropbrengsten Buurtschuur Zuid 
In 2021 is de Buurtschuur Zuid gerealiseerd. Deze is gratis beschikbaar voor leden, indien deze 
gebruikt wordt voor activiteiten die open staan voor alle leden. Niet-leden kunnen de Buurtschuur 
Zuid huren tegen een geringe vergoeding per dagdeel.  
 
Kosten 
Huur opslagruimte 
Voor de apparatuur en inventaris van de vereniging is in 2021 een opslag gehuurd bij Shurgard tot 17 
mei, waarna deze opslag is opgezegd en de apparatuur en inventaris in de Buurtschuur Zuid zijn 
ondergebracht. De huur bedroeg €58 per maand, inclusief verzekering à €15. 
 
Electra / Water / Internet 
Bij gereedkomen van de Buurtschuur Zuid heeft de vereniging ook electra-, water-, en 
internetaansluiting in het pand laten realiseren. Deze zijn per medio juni 2021 in gebruik genomen 
(€670)  
 
Schoonmaakkosten 
Betreft aanschaf van schoonmaakmiddelen ten behoeve van de Buurtschuur Zuid. 
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Buurtschuur gebonden inrichting 
Voor de inrichting van de Buurtschuur Zuid zijn diverse apparaten, aankleding en 
inventarisonderdelen aangeschaft waaronder een elektrische deurslot (€234), tafels en stoelen 
(€1.015), statafels (€105), keukeninventaris (€214), sanitair artikelen (€130), 
brandpreventiemiddelen (€56), deurcilinders (€208), deurvangers (€120) en kerstverlichting (€106). 
 
Buurtkavel gebonden inrichting 
Voor de inrichting van de kavel rondom de Buurtschuur Zuid zien attributen aangeschaft als een 
fietsenrek, picknicktafels, regenton (€565), is de tuin beplant (1.596) en bestrating aangelegd (7.038), 
waarvan €4.600 gesubsidieerd is door de Postcode Loterij als groen initiatief. 
 
Keuringen 
Dit betreft de keuring van de elektrische installatie en de zonnepanelen van de Buurtschuur Zuid. 
 
Overige huisvestingskosten 
Als overige huisvestingskosten zijn de kosten van het vestigen van recht van opstal voor de 
buurtkavel door Notaris Heldoorn Eggels (€154) opgenomen, alsook het impregneren van de 
betonnen vloer van de Buurtschuur Zuid en (€187) en de installatie van de keuken door vrijwilligers 
(€47). In de Buurtschuur Zuid wordt door de vereniging gratis koffie en thee voor de gebruikers ter 
beschikking gesteld (€4). 
 
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 buffet georganiseerd (€441). Ter afsluiting van het bestuursjaar is het bestuur gezamenlijk gaan 
dineren waarvan de kosten deels door de vereniging zijn vergoed (€175). 
 
Het bestuur heeft besloten dat ieder bestuurslid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient te 
kunnen tonen. De penningmeester had deze VOG al bij aantreden aangevraagd, de overige 
bestuursleden hebben deze in 2021 aangevraagd en vergoed gekregen (€135). Tevens zijn uittreksels 
bij de KvK opgevraagd (€10). 
 
Bank 
De bankkosten (€263) 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, opstal en inboedel (€739). 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) is de 
vereniging per medio juni 2021 overgegaan van  TransIP (€53) naar Vimexx (€70) 
 
Reclame en advertenties 
De vereniging heeft een wimpel aangeschaft van Nobelhorst, die te bewonderen is in de Buurtschuur 
Zuid. 
 
  

http://www.nobelhorst-zuid.nl/
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Lief en Leed 
In 2021 is een van de leden zeer onverwacht overleden. Het bestuur heeft als blijk van medeleven  
een bloemstuk laten bezorgen aan de familieleden. 
 
Gereedschappen en klein apparatuur 
Door de vereniging zijn diverse kleine apparaten als inventaris voor de Buurtschuur Zuid aangeschaft, 
waaronder een koffiezetapparaat (€30), een stofzuiger (€150), en een telescoopladder (€119). Ook is  
de benzine grasmaaier gerepareerd en heeft deze een onderhoudsbeurt gekregen (€156). 
  
 Buurtactiviteiten conform jaarplanning 
Door de vereniging zijn als gevolg van de beperkingen door de Corona pandemie in 2021 een beperkt 
aantal activiteiten georganiseerd die vooraf waren begroot en ingestemd door de leden. De geplande 
midzomernacht activiteit en buurt BBQ konden niet doorgaan. Het budget voor deze activiteiten is 
aangewend voor het openingsfeest van de nieuwe Buurtschuur Zuid. Deze vond plaats op 18 
september 2021. 
Per saldo hebben de activiteiten de volgende kosten gemaakt: Nieuwjaarsborrel (€1.108), 
openingsfeest Buurtschuur Zuid (€4674), Sint Maarten (€34) en Sinterklaas (€498).  
 
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 2021 is een bijdrage verleend voor een gezamenlijke paas activiteit met de andere buurtschappen 
(€78) en een schoonmaakactie met de jeugdleden (€220), waarvoor prikstokken en vuilnisringen zijn 
aangeschaft en ter stimulering van de kinderen presentjes zijn aangeschaft voor het inleveren van 
een zak met opgeraapt afval. Hiervoor is €150 vanuit het wijkbudget door de gemeente Almere als 
subsidie beschikbaar gesteld. 
 
Werkgroep Activiteiten & Programmering 
Door de werkgroep is spelmateriaal, knutselspullen (€27) en versnaperingen (€43) aangeschaft voor 
activiteiten in de Buurtschuur Zuid voor kinderen en tieners. 
 
Hanging Baskets 
In de ALV van 2020 is ingestemd met de aanschaf van 30 extra hanging baskets a €90,-. Deze zijn in 
2021 geleverd (€ 2.700). De jaarlijks terugkerende kosten voor vullen en opslag zijn €26 per bak. In 
2021 zijn de eerder aangeschaft bakken (75 stuks) opnieuw gevuld. (€1.950). 
De aanschaf en hervullen van de bakken is door de leverancier nog niet gefactureerd. De verwachte 
facturatie is op de balans opgenomen onder “nog te betalen bedragen”. 
 

13.4 Resultaatbestemming 
 
Het negatieve resultaat (€3.794) over het boekjaar 2021 komt volledig ten laste aan de algemene 
reserve van de vereniging. 
 
 
 
  

https://nobelhorst-zuid.nl/index.php?page=financiele-bijdrage-vereniging
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13.5 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. 

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. 
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13.6 Oordeel Kascontrolecommissie 
 
Conform de statuten van de vereniging, artikel 13 lid 6, heeft op donderdag 17 februari 
2022 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 2021. 

De controlecommissie heeft geen aanbevelingen. 

Het advies van de controlecommissie is goedkeuring te geven van de jaarstukken en het 
gevoerde financieel beleid. 

 

Almere, Nobelhorst 
17 februari 2022 
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