Vergadering d.d.:

23 november 2017

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Fedde Boersma (wnd. voorzitter), Menne
Scherpenzeel (wnd. voorzitter), Fenna Noordermeer, Norman Uhlenbusch
(penningmeester), Jessica Winter.
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar,
Sanne van Viegen, Nancy Rietveld, Petra Zeverboom.
Leden (zie presentielijst)

Notulen:

Jolieke Schroot ( bestuurssecretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Fedde Boersma opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en dankt de
aanwezigen voor de grote opkomst. Fedde licht de samenstelling van bestuur toe. Ella Vogelaar
heeft ervoor gekozen het voorzitterschap neer te leggen. Jos van Nunen heeft zijn
bestuurslidmaatschap beëindigd, met de portefeuille van de Vrijwilligerscentrales, vanwege
een nieuwe functie in de jeugdzorg. Van hen wordt afscheid genomen binnen het bestuur.
Voorlopig treden Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel op als waarnemend voorzitter. Omdat
deze taak niet gecombineerd kan worden met het penningmeesterschap, heeft Norman
Uhlenbusch deze taak op zich genomen,.
In juni 2018 zal de ALV een voordracht worden gedaan van deze vacatures.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 22 juni 2017
Tekstueel
Mirte Biemans is Mirthe Biemans.
Bij aanwezigen: Jan Minckhorst moet zijn Jan Minkhorst. René Edinga(VPTZ) staat bij
afwezigen, maar wel vermeld in het verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst
2017/22-06

Het bestuur organiseert een bijeenkomst om met de leden ervaringen uit te
wisselen op financieel gebied wordt verplaatst naar voorjaar 2018.

3. Mededelingen
Herbenoeming Fedde Boersma
Menne Scherpenzeel neemt voor dit punt het voorzitterschap over van Fedde Boersma.
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Laatstgenoemde is statutair herkiesbaar voor een 3 e termijn. De ALV stemt unaniem in met de
herbenoeming.
Vacatures in het bestuur
Als vereniging in verandering, ook met de eigen verenigingsdemocratie wil het bestuur eerst
even een pas op de plaats maken. Er zal gekeken worden naar welk bestuur er nodig is en wat
voor profiel daarbij hoort. Ook moet er een nieuwe voorzitter worden gezocht. Het profiel voor
de voorzittersfunctie zal daarna worden opgesteld in consultatie met een aantal leden. Op de
ALV van juni 2018 zal dan zo mogelijk een voordracht worden gedaan. De ALV stemt hiermee
in. Fedde licht toe dat het bestuur nu bestaat uit 5 personen, die in samenwerking met het
bureau de vereniging goed kan besturen.

Overige mededelingen
Op 7 december is het de Nationale Dag van de Vrijwilliger. NOV organiseert geen festival, zoals
afgelopen jaar. De uitreiking van de Meer dan Handenvrijwilligersprijzen vindt plaats op 2
februari 2018.
Wel wordt op 7 december een ontbijtsessie georganiseerd in Den Haag om het belang van
vrijwilligerswerk bij de politiek onder de aandacht te brengen. Daarvoor hebben zich inmiddels
al een tiental Kamerleden aangemeld.
4.Jaarstukken 2018.
Concept jaarprogramma 2018
Jessica Winter licht het jaarprogramma toe.
Het jaarprogramma is opgesteld aan de hand van de drie kerntaken van NOV, te weten:
1. Belangenbehartiging:
– producten, toolkit ontworpen voor de gemeenteraadsverkiezingen
– nieuw regeerakkoord vergt aandacht en tijd – in 2018 invulling
– mogelijkheden voor vrijwilligers onderzoeken en belemmeringen weghalen
– goede uitwerking verruiming gratis VOG
2. Kwaliteit:
– alle kennis, materialen etc. op 1 centrale plek “Overal goed geregeld”
– investeren in versterken van vrijwilligersmanagement, nieuwe inhoud
– rol vrijwilliger in de zorg, oppakken i.s.m. Netwerk LOVZ.
3. Infrastructuur:
– Community – dynamisch gebruik maken van gezamenlijke kennis en expertise
– partners, burgerinitiatieven, Premieplan etc.
Goed communiceren, elkaar snel vinden is niet eenvoudig. Daartoe zullen in 2018
verbeterslagen moeten worden gemaakt.
Mirthe Biemans(Humanitas) vindt het een goed plan, maar zou graag toegevoegd willen zien
aan de kerntaken dat NOV zich wil inzetten om een lans te breken om vrijwilligerswerk als een
serieuze partner te zien op inhoudelijk vlak. Nu is vrijwilligerswerk vaak een sluitstuk van
beleid in een organisatie.
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Agnes Denie(Vrijwilligershuis Drechtsteden) is het hiermee eens, vindt het een ambitieus plan,
maar geeft aan dat organisaties dan ook NOV moeten betrekken bij initiatieven.
Claire Vaessen(VSP Rivierstroom) vraagt of er dit jaar nieuwsbrieven verzonden zijn. Ja zowel
“NOV nieuws” als “Centrales Centraal” als die over de registratielijst. Mogelijk dat deze in een
spambox terecht zouden zijn gekomen.
De ALV gaat akkoord met het jaarplan.
Concept begroting 2018, inclusief forecast
De prognose is toegevoegd. Deze geeft een redelijk beeld. Norman licht toe dat met een
gerust hart de afronding van 2017 kan worden tegemoet gezien. De begroting 2018 is
sluitend. Er zijn geen vragen. De ALV stemt in met de begroting en de forecast.
Voorstel omvang weerstandsvermogen
Er is gekeken naar een redelijk vermogen, bezien vanuit eigen activiteiten en gebaseerd op het
aantal vaste formatieplaatsen. Eerder was de hoogte van het weerstandvermogen gebaseerd
op een percentage van de totale omzet, inclusief tijdelijke formatie en kosten gedekt door
fondsen en projectgelden. Het streven is nu 100-150% weerstandsvermogen op te bouwen
voor de instellingsfunctie. Het huidige bedrag is € 124.000. Dit moet omhoog. Jaarlijks zal bij
vaststelling van de jaarrekening een voorstel hiertoe worden gedaan.
Vanuit de ALV komt de opmerking dat gezien de totale begroting 100-150% een behoorlijk
bedrag is.
Jan Minkhorst(NOC/NSF) verwoordt dat hij het een groot bedrag vindt waar je jaren over zal
doen. Hij doet de suggestie om structureel te bouwen door jaarlijks 0,1% van de contributie
hiervoor te reserveren. Het bestuur zal dit overwegen en bij de jaarlijkse vaststelling van de
begroting zal het weerstandsvermogen besproken worden.
Het voorstel wordt vastgesteld.
Voorstel contributie 2018
Dit jaar zal de contributie alleen geïndexeerd worden. Ook zal het systeem opgeschoond
worden.
Dit voorstel wordt vastgesteld.
5.Experiment democratische inrichting en besluitvorming vereniging NOV
In juni is op de ALV besproken dat NOV wil gaan experimenteren met de besluitvorming om
leden meer te betrekken bij de vereniging. NOV wil met verschillende vormen gaan
experimenteren om een sterkere dialoog op gang te brengen en te kijken wat daarin het beste
werkt.
De laatste jaren is de opkomst op de ALV nog geen 20% van alle leden.
Dirk Rijnbeek (Ver. van Voedselbanken) vraagt of ook onderzocht is waarom dit zo is. Hij geeft
aan dat dit voor hem essentieel is voordat er geëxperimenteerd gaat worden.
Mirthe Biemans (Humanitas) zegt dat hun ervaring is dat de vorm van een ALV zelf geen
motivatie biedt om te komen. Zoeken naar een fundamentele andere werkwijze waarop leden
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betrokken moeten worden bij de beleidsvorming door hun kennis en ervaring te delen en in te
zetten.
René Edinga (VPTZ) wil dat NOV een verschil maakt tussen de experimenten met de
verenigingsdemocratie in de elementen eigenaarschap en standpunten ophalen. Leden zouden
een plek moeten krijgen in beleidsbeïnvloeding.
Ans Hobbelink (AVVN) vindt dat de huidige afstand tussen leden en bestuur te groot is om aan
ledenbinding invulling te kunnen geven. Dit ter overweging aan bestuur om eerst te gaan
onderzoeken hoe leden zich gebonden voelen aan NOV. Ze vraagt of het bestuur overwogen
heeft om de vereniging wellicht om te zetten in een stichting.
Marco van Westerlaak (Welzijn West-Betuwe) verwoordt dat niet direct de structuur ter
discussie moet staan, maar de betrokkenheid van leden en dat het meer om de inhoud gaat.
Menne Scherpenzeel geeft aan dat het een ‘open wedstrijd’ is die verder gaat dan alleen
nieuwe vormen zoeken. Beleidsbeïnvloeding zal ook meegenomen worden in het experiment.
André Hudepohl (NOV) zegt dat in elke brancheorganisatie de leden de dienst uitmaken.
Dirk Rijnbeek (Ver. v. Voedselbanken) benadrukt nogmaals dat hij de lage opkomst bij de ALV
heeft gezien, dus het resultaat, maar dat hij de grond van het resultaat mist.
Fenna Noordermeer geeft aan dat dit door het bestuur meegenomen zal worden bij de
nabespreking. Zij geeft aan dat het bestuur blij is met alle feedback.
Mirthe Biemans (Humanitas) wil ook graag dat de leden betrokken worden bij de invulling van
de maatschappelijke diensttijd, zoals nu opgenomen in het regeerakkoord, door NOV.
Robert Feith (YMCA) stelt voor het experiment status te geven door vast te stellen welke plek
dit in de besluitvorming gaat krijgen. Ook kan gekeken worden naar het model van een
verenigingsraad, meer tempo en slagvaardiger.
Jan Minkhorst(NOC/NSF) zegt dat het gaat om betrokkenheid van de leden bij de vereniging en
dat dit overal een issue is. Verschillende vormen kunnen daarbij helpen en dat is meer dan de
ALV bezoeken.
De ALV stemt in met het voorstel.
6.Rondvraag
Mirthe Biemans (Humanitas) is benieuwd naar de upgrade van de gratis VOG. Het staat
genoemd in het regeerakkoord.
Joost licht toe dat de huidige regeling beperkt is tot mensen met een beperking en jongeren.
In 2016 heeft het CDA een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend voor verruiming naar
kwetsbare mensen in afhankelijke situaties. Het ministerie heeft toen aangegeven dat dit lastig
te definiëren was en de Kamer geadviseerd het voorstel niet aan te nemen.
De huidige regeringscoalitie heeft op jaarbasis 7 miljoen euro hiervoor gereserveerd. De
ministeries VWS en Justitie en Veiligheid gaan zich de komende tijd buigen over de invulling.
Issue nu al is het stimuleren van lokale verenigingen en besturen om dit werkelijk te gaan
regelen. In aanloop naar de verruiming vindt er departementaal overleg plaats hoe er geld
gebruikt kan gaan worden voor voorlichting op het gebied van sociale veiligheid. NOV heeft
contact met beide ministeries, maar het is moeilijk in te schatten wanneer e.e.a. gaat
plaatsvinden.
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Claire Vaessen (VSP Rivierstroom) vraagt of er inzage mogelijk is van deelname van
organisaties in het eigen gebied.
NOV beschikt niet over deze gegevens. De sport heeft achter het systeem een monitoring op
basis van KvKnummer en kan dit dus wel zien. NOV monitort niet.
De organisatie die de E-erkenningen voor de Gratis VOG systeem beheert is Justis en deze
heeft geen toegankelijke informatie.
Voor een aantal organisaties is de VOG nu niet gratis. Dat heeft vaak te maken met hoe je
organisatie wordt gefinancierd: als je door een lagere overheid wordt gefinancierd of ook
commerciële inkomsten hebt, kom je niet in aanmerking.
Bas van den Hoogen (Gemeente Voorst) merkt op dat burgerinitiatieven nergens terecht
kunnen. Het zou goed zijn als NOV daarvoor aandacht zou vragen bij de ministeries.
7. Sluiting
Fedde Boersma sluit de vergadering.
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 22 juni 2017
2017/23-11 De ALV stemt in met het voorstel voor experimenteren met de democratische
besluitvorming
2017/23-11 De ALV stemt in met het voorstel voor de contributie 2018
2017/23-11 De ALV accordeert het jaarplan 2018
2017/23-11 De ALV stemt in met de begroting 2018
2017/23-11 Met algemene stemmen wordt Fedde Boersma herbenoemd als bestuurslid
2017/23-11 De ALV stemt in met het voorstel opbouw weerstandsvermogen

Actielijst
2017/23-11

Het bestuur organiseert een bijeenkomst om met de leden ervaringen uit te

2017/23-11

Het profiel voor de voorzitter wordt in samenwerking met een aantal leden

wisselen op financieel gebied in het voorjaar 2018
opgesteld en in juni 2018 wordt een voordracht aan de ALV gepresenteerd
Aanwezig
Terry van der Aa

Menswel

Nuria van Aart

ContourdeTwern

Wouter van Alphen

Vitis Welzijn

Meinke Balfoort

Stichting Ontmoeting

Mirthe Biemans

Humanitas

Fokje Bosma

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Jan-Willem de Bruin

COC Nederland

Rien Cardol

IVN Nederland

Agnes Denie

Vrijwilligershuis Drechtsteden

Judith Deynen

Vrijwilligerscentrale Utrecht

Saskia Dolleman

Vrijwilligerscentrale Doetinchem - Buurtplein
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René Edinga

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Diana van den Eijnden

Eindhoven Doet

Els Eradus

NBvP Vrouwen van Nu

Jeanny Evers

MeerVoormekaar

Robert Feith

Y Camps - YMCA Nederland

Johan Hahn

SESAM Academie

Daniëlle van Helden

Handjehelpen

Marie-Ann Hendrikx

Eindhoven Doet

Ans Hobbelink

AVVN

Bas van den Hoogen

Gemeente Voorst

Gert ten Hoven

's Heeren Loo

Hanneke Hulshof

Stichting KEES

Mirjam Kaptein

Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Karin Klaassen

Longfonds

Yvonne Lengkeek

SESAM Academie

Christine Linzel-de Vries

Nationale vereniging De Zonnebloem

Marjo van Loon

Gemeente Gouda/Vrijwilligers Informatie Punt

Jan Minkhorst

NOC*NSF

Caroline Mooij

Welzijn Rijswijk

Odelia Otten

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Fabian Paf

Zuid-Hollands Landschap

Dirk Rijnbeek

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Laurette van Rijnsoever

Welzijn Rijswijk

Jacqueline van Rossum

Versa Vrijwilligerscentrale

Heleen Schuurmans

Gemeente Gouda/Vrijwilligers Informatie Punt

Hanneke Schweitzer

Vrijwilligerscentrale Arnhem

Daphne Smit

St. Welzijnskwartier - VIP Katwijk

Machteld Speets

Stichting Vrijwillige Hulpverlening Wageningen

Annet Spijker

Het Nederlandse Rode Kruis

Bianca Talen

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Dini Veerbeek

Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo

Karlijn Veldkamp

Dierenbescherming

Jolien Weevers

Vrijwilligerscentrale Doetinchem - Buurtplein

Henriëtte van der Weg

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie KNGU

Marco van Westerlaak

St. Welzijn West Betuwe - Vrijwilligersvacaturebank

Tamara van der Zee

Vrijwilligerspunt Raalte, onderdeel van Stichting WijZ
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Afgemeld
Tiemen Zeldenrust
Arnoud Strijbis,

Stichting Present

Brenda Leenders

Agora

Gijs van der Scheer

nederlandse bridge bond

Wilma Schrover

KBI-PCOB

Roos van der Meer

Wellzo

Rob meijers

LandschappenNL

Pauline van der Loo

NUSO/Jantje Beton

Wouter van Alphen

Vitis Welzijn

Thea van diepen

vrijwilligerssteunpunt ommen

Marjan Thijssen

CMO STAMM

Katrien Ammerlaan

Jong Nederland

Tom de Graaff

Unie van Vrijwilligers Nederland

Handboogsport Nederland
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