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Debbie Gerits opent de vergadering. 
Enig agendapunt is het kiezen van een nieuw interim bestuur voor het buurtschap. 
Debbie geeft aan zich verkiesbaar te hebben gesteld omdat er nog maar 1 kandidaat zich had 
aangemeld. Haar aanmelding is echter niet geplaatst. 

Jurriaan Vlaanderen vraagt voor de duur van de vergadering de voorzittersrol te mogen nemen, dit 
is akkoord vanuit de aanwezigen. 
Jurriaan licht toe dat de werkgroep vanaf het begin af heeft aangegeven om een nieuwe start te 
willen maken met het buurtschap en dat de werkgroep daarom ook met nieuwe bestuursleden wil 
starten. Dit is ook in de eerste brief van de werkgroep (huis aan huis verspreid) duidelijk 
aangegeven. 
In totaal hadden zich 5 personen zich uiteindelijk aangemeld; de werkgroep heeft 1 kandidaat en 

Debbie uitgenodigd om vooraf te overleggen over de ontstane situatie. De kandidaat is gekomen, 
Debbie heeft de uitnodiging niet aanvaard. 
Bij het overleg heeft de werkgroep het standpunt over een nieuwe start nogmaals toegelicht 
waarop 1 kandidaat zich terugtrok. Er ontstaat een discussie over de weg naar de ALV. 
Er wordt vervolgens gestemd of oud bestuursleden zich verkiesbaar kunnen stellen voor dit interim 

bestuur; een krappe meerderheid (16 voor, 13 leden tegen) stelt dat oud bestuursleden zich nu 

niet verkiesbaar dienen te stellen. 

Vervolgens wordt aangegeven dat er nog 3 kandidaten overblijven terwijl er volgens de statuten 

tenminste uit 6 kandidaten 3 bestuursleden gekozen dienen te worden. 

De overgrote meerderheid stemt voor om te stemmen met 3 kandidaten. 
 

De 3 kandidaten stellen zich voor: 
Landa Krom: 1 jaar woonachtig in Nobelhorst, leidinggevende ervaring, heeft geen voorkeur wat 
betreft een functie in het bestuur. Houdt van het aanpakken van uitdagingen. 
Heeft er zin in! 
 
Kirsten Vlaanderen: woont bijna een jaar in Nobelhorst, heeft een brede werkervaring. 

Vindt transparantie heel belangrijk, is positief, eerlijk en kritisch. 
Wil er graag iets moois van maken! 
 
Björn v d Noord: woont 2 jaar in Nobelhorst. 
Heeft al een aantal bestuursleden voorbij zien komen en wil graag de communicatie verbeteren 
naar de buurtbewoners en mensen betrekken bij het buurtschap. 
Welke functie? Dat zal intern worden besproken. 

Heeft veel ICT ervaring die handig kan zijn, ziet wel dat er misschien wel erg veel communicatie 
kanalen zijn. 
 
Stemming: 
Vrijwel alle aanwezigen stemmen voor om alle 3 deze kandidaten tot het interim bestuur 
buurtschap Nobelhorst Midden te kiezen waarmee hun verkiezing een feit is. 
Applaus !! 

 
Betreffende de werkgroepen; deze zullen in de volgende ALV aan bod komen, het nieuwe bestuur 
zal dit verder begeleiden. Waardering wordt uitgesproken voor allen die zich in zijn blijven zetten 
voor het buurtschap, al dan niet middels een werkgroep. 
 
Tevens wordt er met grote meerderheid gestemd voor het voorstel van Debbie om de nieuwe 

bestuursleden vanaf vandaag verantwoordelijk te laten zijn voor het buurtschap en dat zij niet 
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aansprakelijk zijn voor de eventuele schade als gevolg van beslissingen van de voorgaande 
besturen.   
 
De beheerders van de buurtschuur geven nog aan dat het beheer nu lastig is en dat ze dit graag 
snel opgepakt zien. 

Het nieuwe bestuur vraagt input van iedereen in Nobelhorst Midden. 
Oud bestuursleden Netty Woons en Debbie Gerets geven aan het nieuwe bestuur hun steun te 
verlenen met alle ervaringen die zij opgedaan hebben. 
 
De nieuwe bestuursleden zullen snel een aantal eerste zaken oppakken; 
VOG’s aanvragen, Kamer van Koophandel inschrijving, bankzaken, website en nog vele andere 

zaken. 

Dank wordt uitgesproken voor de aanpak van de ALV, het is al met al een positieve avond 
geworden! 
De beheerders van de buurtschuur worden bedankt voor hun nimmer aflatende inzet. 
 
Het nieuwe bestuur geeft nogmaals aan dat openheid, luisteren naar de leden en transparantie 
belangrijk te vinden. 

De leden zijn in grote meerderheid positief gestemd over deze avond. 
 
Rondvraag: - 
 
Met dankzegging aan iedereen voor hun komst en aan de nieuwe bestuursleden in het bijzonder 
sluit de tijdelijke voorzitter de vergadering om 21:00 u. 
 

 

 

 


