
Buurtschap Nobelhorst Zuid

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 januari 2018
In Basisschool het Universum Max Planckstraat 74 Almere

Aanwezige leden: 

66 leden en het bestuur: Jan Voskamp en Peter Stam (notulen).   

1. Opening en mededelingen

Het tijdelijk bestuur, Jan Voskamp en Peter Stam, opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom op deze Algemene Ledenvergadering die vooral in het teken staat van het kiezen van een 

nieuw bestuur, dat bestaat uit (toekomstige) bewoners van de wijk.

2. Verslag van de werkgroep Bebouwing Buurtkavel

Zie bijgaande presentatie.

3. Verslag van de werkgroep “Spelen”

Zie bijgaande presentatie.

4. Voorstellen van de kandidaten voor het bestuur

Het bestuur draagt aan de ALV de volgende leden als kandidaat-bestuursleden voor:

Ramon Bos uit de Houtzagerij

Barbara Schreiner-Gubbels van het Landgoed

Gerard van der Nat uit de Boswachterij

Anko Kuyt van het Eiland

Jeffrey Kruiskamp van het Eiland

Marco Broersma van het Eiland

Lian van Os van het Eiland

De kandidaten stellen zich kort voor, op de website van de buurtschap staat van iedere kandidaat een 

CV en foto. 

De ALV beslist d.m.v. een stemming over de benoeming van bovengenoemde bestuurs-kandidaten.

5. benoemen van de stemtelcommissie

Vier leden melden zich voor de stemtelcommissie en gaan in de pauze aan de slag.

6. verkiezingen van een nieuw bestuur

Alle leden die zich hebben geregistreerd (66) ontvangen een stembiljet.

7. pauze en tellen stemmen.

De stemtelcommissie gaat aan de slag en de leden kunnen zich informeren over de plannen voor de 

inrichting van het Speelterrein nabij de buurtkavel op het Eiland. De inrichting is op Foam-borden door 

Annette Hospes van de gemeente Almere verbeeld.



8. uitslag en benoemen nieuw bestuur

De stemtelcommissie doet verslag. Alle kandidaten worden met grote meerderheid van stemmen 

gekozen en worden vervolgens onder applaus benoemd door de ALV.

9. verslag kascontrolecommissie

De kascommissie doet verslag over 2017. De kascommissie heeft zich op 9 januari 2018 gebogen 

over de verenigingskas en bijgaande verklaring opgesteld. 

10.vaststelling jaarverslag inclusief jaarrekening 2017

Op de ALV zijn er exemplaren van het jaarverslag ter inzage. Door middel van een Powerpoint 

presentatie wordt het jaarverslag en de jaarrekening met de leden doorgenomen. Zowel jaarverslag 

als de jaarrekening worden door de ALV vastgesteld.

12. decharge huidige bestuur

De ALV verleend het oude bestuur decharge nadat het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 zijn 

goedgekeurd. 

11.rondvraag en sluiting

Voor meer informatie over onze vereniging, de kandidaten en het jaarverslag verwijzen we naar de 

website www.nobelhorst-zuid.nl. 

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



