Vergadering d.d.:

21 juni 2018 (bijlage 2)

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Fedde Boersma (wnd. voorzitter), Menne
Scherpenzeel (wnd. voorzitter), Norman Uhlenbusch (penningmeester).
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar,
Sanne van Viegen, Petra van Loon.
Leden (zie presentielijst)

Notulen:

Jolieke Schroot (bestuurssecretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Menne Scherpenzeel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij licht toe
dat de uitkomsten van de voorrondes meegenomen zullen worden bij de bespreking van het
betreffende agendapunt. Wel wordt zeker de mogelijkheid geboden aan de leden die niet bij de
betreffende voorronde aanwezig waren, hun inbreng te geven.
Van de bestuursleden zijn Fenna Noordermeer en Jessica Winter afwezig. Fenna heeft een
sabbatical. Jessica Winter is aftredend bestuurslid, want zij heeft een nieuwe functie, waarbij
ze niet meer werkzaam is bij een lidorganisatie van NOV. Haar nieuwe organisatie had haar
dringend nodig vandaag.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 23 november 2017
Tekstueel + inhoudelijk
Claire Vaessen meldt dat haar organisatie geen VSP Rivierstroom heet maar Welzijn
Rivierstroom.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst
Deze punten komen terug bij de Mededelingen.
Met deze opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen
Bijeenkomst op financieel gebied
Er wordt gepeild of hieraan nog behoefte is. Ook gezien de wijze van organiseren nu met de
ALV en een financieel vooroverleg. Gerjo Goudriaan(SWOBV welzijnsstichting) meldt zich
hiervoor aan, maar vraagt of de peiling onder alle leden kan worden uitgezet. Dit zal gebeuren.
Profiel voorzitter
Dit punt komt terug onder punt 4.
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Experimenteren met verenigingsdemocratie
Op de ALV van 23 november is de vraag gesteld waarom er geëxperimenteerd gaat worden
met de verenigingsdemocratie en waaruit dit voortkomt.
Het bestuur heeft hiernaar onderzoek gedaan en het blijkt dat in het najaar 2015 de leden
hebben aangegeven dat het goed zou zijn de democratie te onderzoeken en in de agenda op te
nemen.
4. Visie, vacatures, voordracht en herbenoemingen bestuur NOV
Met een deel van de leden is hierover al in de voorronde van gedachten gewisseld.
Toelichting visie op bestuurlijk profiel en vacatures
De relatie tussen bestuursvoorzitter en directeur is geregeld in het directiestatuut.
Het bestuursreglement is aangepast.
Er wordt ingestoken op een tandemfunctie van voorzitter en directeur, er moet een match zijn.
De directeur zal het gezicht van NOV naar buiten toe zijn, de rol van het bestuur is faciliterend.
NOV blijft een vereniging van leden en daarom is bewust niet gekozen voor een soort Raad van
Toezichtmodel voor het bestuur, dat geeft teveel afstand. Er zal een hybridevorm zijn.
De ALV verklaart unaniem het prettig te vinden op deze manier een dialoog te kunnen voeren.
Procedure
NOV is in verandering. Dat vraagt ook een ander bestuur. Er is een slag gemaakt met een
extern adviseur, Wouter ten Have, om de eigen rol opnieuw te formuleren. Dit vergt nieuwe
bestuursprofielen. Er wordt niet alleen naar vertegenwoordiging vanuit de lidorganisaties
gekeken, maar ook gezocht op thema’s en expertise, te weten: Jongeren en de driehoek
Markt-Samenleving-Overheid.
De voorzittersvacature staat bijna 2 maanden open, is verspreid in eigen netwerk en via
diverse media. Er zijn namen genoemd, maar deze waren niet passend bij het nieuwe
bestuursprofiel. Er is aan kopstukken zoals Lucas Meijs en Kim Putters gevraagd om mee te
denken over kandidaten. Het bestuur hoopt in de najaarsvergadering een voordracht te
kunnen doen aan de ALV.
Advies en voordracht nieuw bestuurslid Saskia Buijk
Saskia Buijk is secretaris van 2 vrijwilligersgroepen bij de ANWB. Daarvoor was zij werkzaam
als vrijwilligerscoördinator bij de PvdA. Zij wil meer betekenen voor het vrijwilligerswerk dan
vanuit haar eigen organisatie en daarom heeft ze zich kandidaat gesteld.
De vergadering stemt unaniem in met haar benoeming.
Voorstel tot herbenoeming bestuursleden Menne Scherpenzeel
Fedde neemt voor dit agendapunt het voorzitterschap van de vergadering over.
Menne en Norman zijn herbenoembaar. Norman geeft aan dat hij het bestuurslidmaatschap
graag wil voortzetten. Menne wil het bestuurslidmaatschap ook graag continueren.
Beiden worden met algemene stemmen herbenoemd.
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Voortzetting waarnemend voorzitterschap van Menne Scherpenzeel en Fedde Boersma
Menne en Fedde geven aan dat zij beiden bereid zijn het waarnemend voorzitterschap voort te
zetten tot er een nieuwe voorzitter is benoemd.
De ALV stemt hiermee unaniem in.
5.Verantwoording over het jaar 2017
Concept-jaarverslag
In de voorronde is dit al met een deel van de leden besproken.
De lay-out wordt erg gewaardeerd.
Wat uit de voorronde naar voren komt:
-

gemist wordt de verhouding tussen georganiseerd en ongeorganiseerd
vrijwilligerswerk. Hierover is veel discussie gaande.

-

De vrijwilligersverzekering is af en toe een obstakel in het werken met vrijwilligers

-

De internationale expats hebben geen werkvergunning in NL en kunnen daarom ook
geen vrijwilligerswerk doen. Terwijl dat juist ook voor deze groep in tijdelijke
werkzaamheden erg van betekenis kan zijn. Diane van den Eijnden(Lumens) en
Annemiek Biemond(Agora) pakken dit onderwerp op en zullen daartoe ook andere
centrales benaderen.
- Hoe gaan we om met de het matchen van vrijwilligers naar sociaal ondernemingen,
bedrijven in hun Maatschappelijke Betrokken Ondernemen en juridische
BV's? Vrijwilligerscentrales vragen zich af of ze wel of niet vrijwilligers moeten
bemiddelen naar deze commerciële organisaties.
Monique van Bijsterveld(Sensoor)vraagt of er nog een vervolg komt op de ontbijtsessie van 7
december jl. met Kamerleden en wat de rol van NOV hierin is. Joost van Alkemade zegt dat dit
vooral bedoeld was voor nieuwe Kamerleden en dat organisaties dit zelf moeten voortzetten.
Algemene thema’s, zoals gratis VOG, Maatschappelijke Diensttijd en WW en vrijwilligerswerk
pakt NOV ook zelf op. Het vergt veel tijd om zo’n sessie te organiseren, Kamerleden hebben
weinig tijd. Misschien goed om met andere partijen die met Kamerleden samenwerken dit te
evalueren.
René Edinga(VPTZ) vraagt wie de maatstaf bepaalt wat er binnen vrijwilligerswerk valt en hoe
dit dan bepaald wordt.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarrekening 2017
In de voorbespreking is deze ook aan de orde geweest. De jaarrekening ligt in lijn met de
begroting. Conclusie is dat er goed op de winkel is gepast. Er is een klein positief saldo
toegevoegd aan het eigen vermogen.
In de vorige ALV is besproken hoe NOV omgaat met de continuïteitsreserve en of de
systematiek daarvoor wel toereikend is. Voor de jaarrekening 2017 is de oude systematiek
gehanteerd van 100-150% van de vaste personeelskosten dekken als eigen vermogen. Bij de
begroting voor 2019 zal een voorstel voor een nieuw percentage weerstandsreserve worden
voorgelegd aan de ALV. De ALV stelt voor om een risico-inschatting in een
meerjarenperspectief mee te nemen in de begroting. Deze suggestie zal door het bestuur
meegenomen worden.
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Decharge van het bestuur
De ALV stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag en dechargeert het bestuur.
6.Voorstel versimpeling contributiecategorieën
Het huidige systeem is gebouwd op solidariteit: “de grootste schouders, de zwaarste lasten”.
Maar de maatstaf werd in twee verschillen grootheden omgezet: formatie bij de ledenvrijwilligerscentrales en omzet bij de leden-vrijwilligersorganisaties.
In het nieuwe voorgestelde systeem wordt gekeken naar maatstaf: de exploitatie.
Sommige organisaties hebben een in verhouding klein landelijk bureau maar een zeer brede
organisatie met regionale of provinciale organisatie delen. De contributie maatstaf was dan de
omzet van alleen het landelijke deel. Bij de centrales zijn de afgelopen jaren veel
organisatorische fusies geweest van de koepelorganisatie. Die werken soms in meerdere
gemeenten in Nederland. Al met al geeft de huidige indeling geen te rechtvaardige basis meer.
Het bestuur stelt voor om de omzet leidend te laten zijn als criterium in de staffels. De
formulering wel zodanig op te stellen dat als organisaties de omzet geen passende maatstaf is
voor de draagkracht van de organisatie, er in individuele gevallen afgeweken kan worden van
de vastgestelde contributie.
Sonja Robben(IPSO) vraagt of NOV door de nieuwe systematiek andere inkomsten verwacht
dan nu. Dit is niet de bedoeling, het voorstel is contributie-neutraal opgezet.
Claire Vaessen(Welzijn Rivierstroom) vraagt wanneer een organisatie meerdere vestigingen
heeft. Joost van Alkemade licht toe dat dit een oud criterium is. De meeste
vrijwilligerssteunpunten vallen nu onder welzijnsorganisaties en deze zijn meestal in meerdere
gemeenten actief. In overleg kan maatwerk per organisatie geleverd worden.
Dyanne van Tessel(Tympaan-de Baat) zegt dat zij nu vanuit de vrijwilligerscentrale lid zijn van
netwerk NOVi. Hun centrale valt nu onder welzijnswerk. Heeft de totale organisatie dan
toegang tot activiteiten? Het antwoord is: ja.
Het voorstel wordt goedgekeurd.
7. Rondvraag
Het bestuur meldt dat op zaterdag 24 november het NOV-congres gehouden zal worden. In de
vorm van een georganiseerde ‘Open Space’ zullen organisaties de gelegenheid krijgen hun
good practices/kennis te presenteren aan elkaar.
Het bestuur legt de vergadering voor dat zij overweegt de najaarsledenvergadering hiermee te
combineren. Dit stuit niet op onoverkomelijke bezwaren.
Karla Paauw(Vrijwilligerscentrale Zeist) vraagt welke achtergrond de bestuursleden hebben die
zich zoals Saskia nog niet hebben voorgesteld.
8. Sluiting
Menne Scherpenzeel sluit de vergadering.

4

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 21 juni 2018
2018/21-06 De ALV stemt in de benoeming van Saskia Buijk als bestuurslid
2017/21-06 De ALV stemt in met de herbenoeming van Menne Scherpenzeel en Norman
Uhlenbusch
2018/21-06 De ALV stemt in met het continueren van het waarnemend voorzitterschap door
Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel
2018/21-06 De ALV geeft goedkeuring aan het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017
2018/21-06 De ALV dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid
2018/21-06 De ALV stemt in met het voorstel versimpeling contributiecategorieën

Actielijst
2018/21-6

Het bestuur zal een behoeftepeiling doen onder alle leden voor een bijeenkomst
op financieel gebied

2018/21-06

Het bestuur legt voorstel nieuw percentage weerstandsvermogen voor aan ALV
najaar 2018

2018/21-06

Het bestuur zal een risico-inschatting in meerjarenperspectief
meenemen in begrotingsbespreking ALV najaar 2018

Aanwezig

Naam
Annemieke Biemond
Jarmohamed Hashim
Saskia Buijk
Wytske de Pater
kees Bel
Jolien Weevers
Nel Kok
Linda van Geffen
Sabine Ridderhof
Diana van den Eijnden
Sandra Rigter
Thea van Diepen
Tjerk Walbroek
Danielle van Helden
Rien Cardol
Kattinka Kersting
Katrien Ammerlaan
Hans Aupers
Angela Keuper

Organisatie
Agora-beroepsvereniging
ANWB
ANWB
ANWB
ARUFC+CNV NH
Buurtplein / vrijwilligerscentrale
Careyn
ContourdeTwern
Coördinator Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn
Eindhoven Doet
ElkWelzijn
Gemeente Ommen, maatschappelijke dienstverlening
Gemeente Vlaardingen
Handjehelpen
IVN
Johanniter
Jong Nederland
kbo-Harteraad-cliëntenraad
Knac Nationale Autosport Federatie
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Bart Hellendoorn
Geert Hoogeboom
Rob Meijers
Jaqueline Vonk
Hazel Hageman
Wilfred de Bats-Bosma
Marjo Frankhuizen
Lieke Bos
Merijn van Dortmont
Annet Spijker
Peter van der Loo
Freek van Holten
Harry Wagendorp
Frans Vrijmoed
Hennie de Boer
Gert ten Hoven
Xandra Leuverink
Hans Straatman
Monique van Bijsteveld
yvonne Lengkeek
Ria Koppejan
sonja Robben
inez van Veen
Renske van Dijk
Miranda Zwart
Peter den Boer

KWF Kankerbestrijding
Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK)
LandschappenNL
Lumens Groep
Malkander
MeerWaarde VCH
MeerWaarde Welzijn
Mezzo
nationale vereniging de zonnebloem
Nederlandse Rode Kruis
Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen
NPV
Participatieraad/St. Gezamenlijke Ouderbonden
Platform Burgerbaan
projectgroep POWER Veerkracht op leeftijd
s Heeren Loo
Samen Sterk zonder Stigma
SeniorWeb
Sensoor
SESAM academie
SESAM Academie
Stichting IPSO
Stichting Perspectief
Stichting Sint Jacob
Stichting Vrijwilligerscentrale
Student

Gerjo Goudriaan

SWOBV welzijnsstichting

Dyanne van Tessel
Marieke Becking
John Voetman
Judith Deynen
Wouter Schild
Jacqueline van Rossum
ingrid Vink
Tiny Valckx
René Edinga
Gien van den Enk
Annelike de Ronde
Saskia Dolleman
Erna Lueb
Liesbeth de Wilde
Jolanda Westrum

Tympaan-De Baat / Steunpunt Vrijwilligerswerk
UNICEF Nederland, vrijwilligersorganisatie
UVV Nederland
VC Utrecht
VCU
Versa Vrijwilligerscentrale Gooise Meren
VIP gouda
Vorkmeer
VPTZ Nederland
Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo
Vrijwilligerscentrale
Vrijwilligerscentrale Doetinchem
Vrijwilligerscentrale Doetinchem
VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer
Vrijwilligerscentrale HuizenvoorElkaar
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Fokje Bosma
Mirjam Bongertman
Auke Abbekerk
Roos van der Meer
Karla Paauw
Hans Klijn
Claire Vaessen
Bianca Talen

Vrijwilligershuis Drechtsteden
Vrijwilligerspunt Raalte - WijZ
Vrijwilligerspunt West-Friesland
Vrijwilligerswerk
VWC Zeist
Welzijn Baarn
Welzijn Rivierstroom
ZwolleDoet!

Afgemeld
Naam

Organisatie

Hazel Hageman

Malkander Ede

Roos van der Meer

WELLZO

Nuria van Aart

ContourdeTwern

Marieke Becking

Unicef Nederland

Eelke Dekens

TijdvoorActie

Saskia Dolleman

Vrijwilligerscentrale Doetinchem

Erna Lueb

Vrijwilligerscentrale Doetinchem

Ria Koppejan

Sesam Academie

Katrien Ammerlaan

Jong Nederland
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