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Beste leden van Buurtschap Midden
● Het ad- interim bestuur; Landa en Bjorn hebben aangegeven te stoppen als hun termijn
erop zit. Wij willen hen bedanken voor hun inzet!
● Wij willen ons als team voordragen voor een nieuw bestuur per 2021.
● Het team bestaat uit 9 leden. Dit is het maximale aantal conform statuten.
● De reden is om zo de taken te kunnen verspreiden en eventuele negatieve energie te
voorkomen. Een ieder van ons heeft zijn/haar twijfels om deze stap te nemen.
Individueel had geen van ons zich aangemeld voor een bestuursfunctie. Maar wij zijn
van mening dat wij met dit diverse team de juiste balans hebben voor een positief en
actief bestuur.
● Naast de 9 bestuursleden zijn er nu al verschillende buurtbewoners die zich actief willen
gaan inzetten in diverse werkgroepen.

Voorwaarden voor aantreding
•

Als één team toetreden als bestuur en niet op individuele basis.

•

Het huidige bestuur rond de lopende financiële zaken af t/m 2020.

•

Goede overdracht van het huidige bestuur.

In de aanloop naar de ALV zijn er verkennende gesprekken geweest met o.a. het huidige
bestuur van het Buurtschap Midden en de kwartiermaker van de gemeente. De gemeente
heeft het huidige bestuur hulp toegezegd bij de financiële zaken. Wij hebben vertrouwen
in een goede overdracht van het huidige bestuur.

Visie
• Wij willen graag een positieve bijdrage leveren aan het woongenot en welzijn
van leden van het Buurtschap Midden.
• Wij willen verbindingen tot stand brengen tussen bewoners, ondernemingen en
instellingen in onze buurt en dit faciliteren. Samen met leden activiteiten
organiseren voor Buurtschap Midden.
• Samenwerking als team met de overige Buurtschappen, gemeente en diverse
Almeerse Stichtingen.
• Elk bestuurslid zal een taakgebied hebben of deelnemen in een werkgroep.

Prioriteit bestuur na aanstelling
• Inschrijving KVK, verdeling taken en overdracht huidige bestuur.
• Kennismaken met de leden en niet-leden, bestuur overige Buurtschappen, gemeente,
Ymere e.d.
• Inzicht in de ledenadministratie; opschonen, verloop (verhuizingen, opzeggingen).
• Financiën: budget vaststelling 2021 (jaarplanning).
• Inventariseren van de wensen van de leden. Wat speelt er?
• Besluitenlijst van de ALV bijwerken / opstellen.
• Inventariseren (huidige stand van zaken) werkgroepen.
• Communicatie richting het Buurtschap.

Aanvullende ideeën
• Huishoudelijk reglement opstellen (verzameling regels en richtlijnen, die een
aanvulling zijn op de statuten zonder tussenkomst van de Notaris);
• Vormen van een jeugdcommissie / werkgroep (door kinderen van leden van
Midden). Wat willen zij? Wat leeft er bij hen?
• Vernieuwen van de communicatiemiddelen met leden (nieuwsbrief, website, flyer).
• Opstellen van activiteitenkalender

Team
Om een goede vertegenwoordiging te kunnen realiseren hebben wij een team gevormd
met bestuursleden die woonachtig zijn in de diverse buurten van Buurtschap Midden.

Bosrandbuurt

Reinwaterbuurt

Langehoutbuurt

Nikita Vorstermans (veld 2)

Rogier Bins

Robert Hommes

Steven van Ulden (veld 5)

Edli Yosef

Jacquelina Hartong

Simon Grijsen (veld 5)
Markell Cremer (veld 2)
Diana van de Kamp (veld 2)

Voorstellen van het team – Bosrandbuurt I
Beste buurtbewoners,

Mijn naam is Simon Grijsen en ik woon samen met mijn vrouw en drie kinderen sinds december 2015 in Nobelhorst. Een wijk
waarin wij ons thuis voelen en waar hert prettig wonen is. We vinden het leuk als er vanuit het buurtschap activiteiten worden
georganiseerd en daar wil ik mij nu ook zelf actief voor gaan inzetten.

Simon

Persoonlijk denk ik niet dat we met 9 bestuursleden alles binnen het buurtschap kunnen regelen. Daarom wil ik vanuit mijn rol in
het bestuur vooral kijken op welke manier we ook de ideeën en kwaliteiten van alle andere leden kunnen benutten.

Even voorstellen:
Ik ben Steven van Ulden, ik ben getrouwd met Debby en wij hebben 2 dochters van vijf en acht jaar.
Wij wonen al bijna vijf jaar naar alle tevredenheid in deze mooie wijk, ik ben redelijk betrokken in de wijk als medebeheerder van de
buurtschuur, mede initiatiefnemer van Nobelhorst schoon en ben betrokken geweest bij de afgelopen edities van de Nobel Run.
Ik draag de wijk een warm hart toe en heb net als velen van ons gezien hoe alle voorgaande besturen van Buurtschap Midden

Steven

hebben gestruggeld om een fatsoenlijk bestuur op poten te zetten. Het is nu tien voor twaalf en heb besloten dat ik niet langer aan
de zijlijn kan blijven staan, ik weet niet of ik geschikt ben en voldoende tijd kan vrijmaken maar er moet nu iets gaan gebeuren.
Samen moeten we er iets moois van kunnen maken!

Voorstellen van het team – Bosrandbuurt II
Hai fijne buren! Mijn naam is Nikita en inmiddels wonen mijn man, onze twee kinderen en ik ruim vier jaar in deze mooie wijk. Wij
hebben bewust gekozen om hier ons huis te laten bouwen en wonen hier met heel veel plezier. In een Buurtschap wonen brengt
verantwoordelijkheden met zich mee en samen met deze club mensen voelt dat als een mooie uitdaging om een bestuur te
vormen. Wat ik belangrijk vind is transparante communicatie, open en toegankelijk houding maar vooral; samen verantwoordelijk
zijn voor deze mooie wijk. Een Buurtschap neerzetten waar we trots op mogen zijn! Waar mooie, duurzame initiatieven &

Nikita

activiteiten worden georganiseerd voor alle leeftijden. Waar iedereen zich thuis voelt en gehoord voelt. Waar je samen het gesprek
aan gaat in plaats van de discussie. Want alleen ga je vaak sneller maar samen kom je verder!

Hallo allemaal, mijn naam is Markell Cremer. Ruim 5 jaar geleden besloten mijn man en ik om in Nobelhorst te komen wonen. Het
idee van een 'dorpje' in een grote stad sprak ons heel erg aan. We houden erg van gezelligheid, sociale contacten, maar ook rust
en ruimte. Tevens zochten we een veilig, maar sociaal plekje voor onze kinderen om op te groeien. Dat hebben we hier zeker
gevonden. Ondertussen wonen we hier al 4 en een half jaar met heel veel plezier. Genieten ontzettend van de sociale gezelligheid
en van het feit dat onze kinderen al hun vriendjes en vriendinnetjes om de hoek hebben wonen en hun draai hier helemaal
gevonden hebben. Bij het woord buurtschap denk ik aan sociale cohesie, samen organiseren van evenementen en dat de

Markell

bewoners zich betrokken voelen bij de buurt. Wat ik de afgelopen jaren heb gemist, is juist het gevoel van die betrokkenheid. Dat
heeft ook zeker met de minimale inzet van mezelf te maken, dus toen ik gevraagd werd of ik misschien in het bestuur wilde met een
enthousiaste groep mensen, heb ik ja gezegd. Ja, omdat ik iets bij mezelf wil veranderen en ja, omdat ik iets wil betekenen voor de
buurt. Groetjes, Markell

Voorstellen van het team – Bosrandbuurt III
Beste buren,
Mijn naam is Diana. Samen met mijn man Arjan, onze zoon Ian en twee poezen wonen wij met plezier in Nobelhorst.
Ruim drie jaar geleden besloten wij te verhuizen naar deze mooie wijk. De opzet, de sfeer en de sociale aspecten van een
buurtschap spreken ons enorm aan.
Ik zou het dan ook erg jammer vinden als wij deze facetten binnen Buurtschap Midden niet kunnen voortzetten. Daarom wil ik mijn

Diana

bijdrage leveren aan het in standhouden van de prettige leefomgeving, het bevorderen van de sociale cohesie en het organiseren
van leuke activiteiten voor de buurtbewoners.
Ik kijk ernaar uit om, met deze fijne groep van 8 betrokken mensen en met de andere buurtbewoners, er iets moois van te maken!
Samen, als team, maar ook met de gehele buurtschap, staan we sterk!

Voorstellen van het team - Reinwaterbuurt
Beste buurtbewoners,
Ik ben Rogier, samen met mijn vrouw Nicole, zoon Levi, hond Eddo en kat Indy wonen wij vanaf het begin in Nobelhorst.
Waarom ik bij het bestuur wil van het Buurtschap Midden is: ik en ook Nicole vinden het erg zonde als het Buurtschap Midden
opgeheven gaat worden, omdat er niemand opstaat voor het Buurtschap.
Dit terwijl er onlangs leuke activiteiten zijn georganiseerd zoals: Pompoenen uithollen voor Halloween, en snoep uitdelen voor Sint
Maarten.

Rogier

Ook zou ik de buurt meer willen betrekken bij activiteiten, zoals springkussen voor de jongeren, een bingo, nieuwe voetbal doeltjes,
en een keer gezellig voetbal kijken in de buurtschuur.

Mijn naam is Edli Yosef en samen met mijn partner en onze twee kinderen wonen wij ruim een jaar in Nobelhorst.
Het dorpse karakter sprak ons heel erg aan en we wonen hier met veel plezier.
Het idee dat er straks misschien geen bestuur zou zijn vond ik best zorgwekkend. Het idee om het samen te doen ontstond. Samen
staan we sterk.
Ik vind het belangrijk dat ons Buurtschap een goede en positieve samenwerking heeft met de leden. Een Buurtschap waarin we samen
initiatieven nemen, samen dingen organiseren, we elkaar ontmoeten en waar we vooral transparant communiceren met elkaar.

Edli

Voorstellen van het team - Langehoutbuurt
Beste buren, Mijn naam is Jacquelina en inmiddels wonen wij al ruim 5 jaar met veel plezier in Nobelhorst. Samen met mijn twee meiden
hebben we heel bewust gekozen voor Nobelhorst. De opzet van de wijk, het dorpse karakter en alles wat daarbij hoort sprak ons direct aan.
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het Buurtschap: in 2016 en 2017 in een bestuursrol. Ik ben ook actief geweest in diverse
werkgroepen en stichting Avondvierdaagse Nobelhorst. Kortom, ik draag deze buurt een warm hart toe en gun deze wijk een positief en
betrokken bestuur. Ik heb er vertrouwen in dat we met dit team het Buurtschap een nieuw leven kunnen inblazen. Voor mij is het belangrijk

Jacquelina

dat we activiteiten gaan organiseren voor alle leeftijdsgroepen en gezinssamenstelling. Maar ook dat we van de Buurtschuur een plek
kunnen maken waar jong en oud samenkomen. Waar we samenhorigheid kunnen creëren. Nobelhorst moet een wijk zijn waar wij positief en
respectvol met elkaar omgaan. Want dat is wat mij betreft de basis voor een prettige leefomgeving. Ik ga mij 100% inzetten om samen
met dit team en jullie als bewoners, er een mooi succes van te maken want dat verdient dit Buurtschap!

Mijn naam is, Robert, 52 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. We wonen al ruim drie jaar met veel plezier in Nobelhorst . Ik ben
werkzaam als operator bij KLM Catering Services. Ik ben zelf actief in onze wijk met bv. Nobelschoon, vrijwilliger bij de Nobelrun en
initiatiefnemer Stichting Avond4daagse Nobelhorst. Bij deze wil ik mij vol enthousiasme kandideren voor een functie in het bestuur. Ik wil mij
kandideren om ons Buurtschap nog levendiger te maken door goed te luisteren wat er bij de leden speelt. Mijn eerste stap zal dan ook zijn
om zoveel mogelijke leden in de wijk beter te leren kennen, door persoonlijk me voor te stellen en het gesprek aan te gaan. Tevens wil ik ,

Robert

samen met het bestuur en werkgroepen, meer activiteiten organiseren, zodat er meer affiniteit komt met de vereniging en we weer meer
leden krijgen. Mijn droom is om van Buurtschap Midden een bloeiende vereniging te maken. Mede dankzij mijn werkervaring en andere
zaken, die ik ook al voor de kinderen van Nobelhorst gedaan heb (bijvoorbeeld het organiseren van de Avond4daagse en actief als mede
ouder van de club Bezorgde Ouders Nobelhorst eo), denk ik dat ik capabel genoeg ben om deze functie goed te vervullen.

Rollen
Dagelijks bestuur (rollen tbv inschrijving KVK):

• Voorzitter - Jacquelina Hartong (vice-voorzitter Nikita Vorstermans)
• Secretaris - Nikita Vorstermans (samen met Edli Yosef)
• Penningmeester / Ledenadministratie – Robert Hommes (samen met Markell Cremer)

Overige taken van de algemeen bestuursleden zullen na benoeming verdeeld worden
over het team. Vanzelfsprekend zullen alle 9 leden ingeschreven worden bij de KVK .

