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Verslag van de Algemene Ledenvergadering, 9 april 2018

Aantal personen aanwezig: 80.

Voorzitter Barbara Schreiner-Gubbels opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op de 

tussentijdse Algemene Ledenvergadering. 

De overige bestuursleden stellen zich voor: 

Gerard van der Nat, Penningmeester

Lian van Os, Secretaris

Ramon Bos, Secretaris (notulist)

Jeffey Kruiskamp, Algemeen bestuurslid

Marco Broersma, Algemeen bestuurslid

Anko Kuyt, Algemeen bestuurslid

Agenda

De agenda wordt doorgenomen, er zijn geen aanvullingen

Algemene update bestuur en buurtschap

Na gekozen te zijn tijdens de ALV van 24 januari 2018, is het bestuur op 8 februari bijeengekomen, en

zijn de rollen binnen het bestuur verdeeld. Sinds deze start is het bestuur voornamelijk bezig geweest 

met het opzetten van de basis: het vullen van de website, en de wijze van communiceren naar de 

leden. Daarnaast stonden onder andere het speelgedeelte van de buurtkavel, bebouwing van de 

buurtkavel, inrichtingsplan van Het Eiland, opstellen jaarbegroting en samenwerking met de andere 

buurtschappen op de agenda. 

Ledenadministratie

Van een aantal leden is het ingevulde formulier “Toestemming gebruik persoonsgegevens”  niet in het 

bezit van de ledenadministratie gekomen. Hierdoor zijn de persoonsgegevens niet bekend bij de 

ledenadministratie. We kunnen u dan ook niet rechtstreeks informeren (indien hiervoor toestemming is

gegeven). Een vriendelijk verzoek, om dit formulier alsnog in te vullen. Dit formulier is te downloaden 

via de website, www.nobelhorst-zuid.nl.

Voorzitter bedankt de ledenadministratie voor hun inzet, ondanks het eerder genoemd probleem. 

Er kwam nog een vraag over de machtigingen die ingevuld zouden moeten worden. Gaan we al 

contributie betalen en hoeveel? De voorzitter antwoordt, dat de hoogte van de contributie en de datum

vanaf wanneer contributie geheven gaat worden, nog niet vast staan. Het bestuur is bezig met het 

opstellen van een begroting, en op basis hiervan kan een voorstel voor het moment van innen van de 

contributie en de hoogte ervan worden voorgelegd aan de leden tijdens een ALV.
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Bebouwing buurtkavel

Op 3 april is de werkgroep bebouwing bijeen gekomen, en heeft de haalbaarheid voor het bouwen van

het Hobbithuis en een houten huis onderzocht. Hieruit bleek, dat het Hobbithuis niet haalbaar is om 

praktische zaken rondom aanleg, uitvoering en onderhoud. Ook uit kostenoogpunt is dit idee niet 

haalbaar. 

Het houten huis wordt verder uitgewerkt, afspraken met leveranciers worden gemaakt voor verdere 

uitwerking. 

Communicatie

De velden Boswachterij en Landgoed zijn nog niet bewoond. Ook in verband met het ontbreken van 

formulieren met persoonsgegevens, is het lastig om deze mensen te bereiken. 

De website wordt up-to-date gehouden. Op de Facebookpagina “Buurtschap Nobelhorst Zuid” zal het 

bestuur aankondigingen plaatsen.

De werkgroep Communicatie is nog steeds actief, en is aangevuld met Lian om namens het bestuur 

zaken te laten publiceren. De werkgroep zal ook gaan samenwerken met Buurtschap Midden en 

Buurtschap Noord.

Samenwerken met andere buurtschappen

Binnenkort is een overleg gepland met de besturen van de buurtschappen Midden en Noord. Hierin 

zullen we onder andere gaan afstemmen, wat we gezamenlijk kunnen gaan doen, zoals intocht van 

Sinterklaas, maar ook het initiatief om paaseieren te gaan verstoppen. 

Inrichten speelgedeelte op de buurtkavel

Vorig jaar zijn samen met de werkgroep Spelen twee voorstellen uitgewerkt, welke eind vorig jaar zijn 

toegelicht. Over deze twee voorstellen wordt gestemd. Beide opties worden kort toegelicht. Optie 1 is 

met waterpomp, optie 2 is met een klimparcours.

Belangrijk om te weten is, dat de gemeente zorg draagt voor de aanleg, het onderhoud is voor 

verantwoording van het buurtschap. 

Het overige deel van de buurtkavel wordt voorzien van gras, en wordt glooiend aangelegd. Voor 

verdere inrichting van dit deel zal participatie moeten plaatsvinden, vervolgens worden plannen 

gemaakt, en voorgelegd aan alle leden (via een ALV).

Op de opmerking over dat een pad met houtsnippers niet voor iedereen toegankelijk is, wordt 

gereageerd dat dit een impressie is, het type pad staat niet vast. Toegankelijkheid wordt 

meegenomen.

Gestemd gaat worden voor één van de twee opties.

Participatie Het Eiland

Vorig jaar is een participatie bijeenkomst geweest met de bewoners van Het Eiland over de invulling 

van het openbare groen op dit veld. Het plan ligt nu vast. Hoewel dit groenplan alleen voor Het Eiland 

van toepassing is, moet het gehele buurtschap de mogelijkheid krijgen om voor of tegen dit plan te 

stemmen, zoals statutair is vastgelegd. Op dezelfde manier zal voor De Houtzagerij, De Boswachterij 

en Het Landgoed het groenplan tot stand komen en ter stemming worden gebracht.

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 april 2018 Pagina 2



Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid

p/a Frits Zernikeplein 6, 1341 BS Almere

KvK 67862225

IBAN NL30INGB0007755988

bestuur@nobelhorst-zuid.nl

www.nobelhorst-zuid.nl

Er wordt een opmerking gemaakt over de rolstoeltoegankelijkheid met og op de zwerfkeien, die op 

een aantal plekken zullen worden neergelegd. De gemeente zal bij aanleg hiermee rekening houden. 

Wanneer tegen het plan wordt gestemd, moeten de bewoners opnieuw om de tafel om een nieuw plan

te maken. 

Een andere opmerking ging over de komst van een blok met een vijftal huizen, en de verwachte 

bijkomende parkeerproblemen. Geadviseerd werd dat bij (verwachte) parkeerproblemen de bewoners 

zelf contact opnemen met de gemeente.

Stemmen

Nadat de stemformulieren zijn ingeleverd tellen twee groepjes van drie personen de stemmen. 

De uitslag voor Participatie Het Eiland: 

Het totaal uitgebrachte stemmen is 63. Voor het plan: 44 stemmen; tegen het plan: 6 stemmen; blanco

stemmen: 13.

De uitslag voor Spelen: 

Het totaal uitgebrachte stemmen is 64. Aantal stemmen voor optie 1: 20; aantal stemmen voor optie 2:

43; aantal blanco stemmen: 1.

Na het bekendmaken van de uitslag is niemand in verweer gegaan tegen de uitslag. Aan de gemeente

wordt teruggekoppeld, dat voor het participatieplan is gekozen, en zij met de aanleg van Het Eiland 

kunnen beginnen. Ook wordt aan de gemeente doorgegeven, dat voor de aanleg van het 

speelgedeelte van de buurtkavel voor de tweede optie is gekozen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering, en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
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