Aan

Leden van de Algemene Ledenvergadering NOV

Van

NOV-bestuur

Betreft

AGENDA Algemene Ledenvergadering d.d. 21 juni 2018

Locatie: Vereniging NOV, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht
N.B Gezien de wegomleggingen is het kantoor nog wel goed bereikbaar met de OV-fiets. Of
lopend vanaf station Utrecht Vaartsche Rijn. Met de auto via de Van Zijstweg en dan de
fietsstraat via de Kanaalweg. Parkeren op de straat, voor of onder het kantoor
Tijd:
Inloop 12.30 uur
Algemene Ledenvergadering (experimenteel) in twee delen:
A. Voorbespreking in 3 subgroepen 13.00 – 13.45 uur


Vooroverleg inhoudelijke koers - jaarverslag 2017



Vooroverleg financiële koers -jaarrekening 2017



Vooroverleg Werkwijze en samenstelling bestuur

Pauze
B. ALV plenair 14.00- 14.45 (zie agenda)
2e Pauze
Thema: 15.00 uur tot 17.00 uur
Wie zijn nog de vrijwilligers in de toekomst?
Inleiding en gesprek met Cecilia Keuchenius van Motivaction
Motivaction is een marketingbureau met veel expertise en inzicht in de ontwikkeling van de
keuzes van mensen en hun waardering van vrijwillige inzet. Zij hebben de afgelopen jaren
meerdere landelijke organisaties geadviseerd in hun werving en binding van vrijwilligers)
 Korte typering burgerschapsstijlen en ontwikkeling door de tijd (wat vinden zij
belangrijk, in hoeverre doen zij al vrijwilligerswerk etc.)
 Wat betekent dit voor het vrijwilligerswerk, en met name het binden van vrijwilligers?
 Beschrijving wensen vrijwilligerswerk voor mensen met de burgerschapsstijlen die
toenemen en wensen van jongeren.
 Adviezen/inspiratie voor het werven van nieuwe (typen) vrijwilligers
Investeren in de positie en toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg
Inleiding door Anne Goossensen over het eigene van vrijwilligers in de zorg, hun toegevoegde
waarde. Welke erkenning, positionering en investering is daarin een noodzaak?
Anne Goossensen is bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ aan de
Universiteit voor Humanistiek. Zij richt haar onderzoek op het ontwikkelen van een
kwaliteitskader waarmee de waarde van de vrijwillige zorg in de laatste levensfase zichtbaar
en aantoonbaar gemaakt wordt.
Presentatie van het Manifest “Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal”
Uitgebracht door 17 landelijke organisaties en NOV. Aanbieding van het manifest
Nazit, netwerken en drankje 17.00 uur tot 17.30 uur
3527 LA Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 3

algemeen@nov.nl
T 030 230 71 95
www.nov.nl

LinkedIn: Vrijwilligerswerk
Twitter: @VerenigingNOV

Rabobank 3692.73.141
IBAN: NL16 RABO 0369 2731 41 EUR
KvK Utrecht 301 26 706

AGENDA ALV plenaire deel

Status

1. Opening en vaststelling agenda

Vaststellen

2. Verslag Algemene Vergadering d.d. 23 november 2017 (bijlage 1)

Vaststellen

3. Mededelingen over de actiepunten (bijlage 2)

Informeren

4. Visie, vacatures, voordracht en herbenoemingen bestuur NOV
(bijlage 3)
1. Toelichting visie op bestuurlijk profiel en vacatures.

Informerend

2. Procedure

Informerend

3. Advies en voordracht nieuw bestuurslid Saskia Buijk

Benoemen

4. Voorstel tot herbenoeming bestuursleden Menne Scherpenzeel

Herbenoemen

5.

Voortzetting waarnemend voorzitterschap van Menne Scherpenzeel
en Fedde Boersma

instemmen

5. Verantwoording over het jaar 2017:
a. Concept Jaarverslag 2017 (bijlage 4)

Goedkeuren

b.

Goedkeuren

Jaarrekening 2017, voorzien van de controleverklaring van de
accountant en handtekeningen bestuur (bijlage 5)

c.

Decharge van het bestuur

6. Voorstel versimpeling contributie categorieën (bijlage 6)
7. Sluiting uiterlijk 14.45

Instemmen

Goedkeuren

