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Voorgang experimenteren met NOV verenigingsdemocratie
In het afgelopen anderhalf jaar met daarin de twee ALV in 2018 en deze in juni 2019 heeft NOV
verschillende veranderingen door gevoerd in de opzet en agendering van de ALV. Het bestuur stelt
voor de periode van experimenteren te verlengen met opnieuw een periode van anderhalf jaar. Met
relatief kleine stappen doen we het anders dan eerder. Dit wil het bestuur verder voortzetten
binnen de mogelijkheden van onze statutaire spelregels. Op basis van de ervaringen of iets bevalt
en werkt kunnen stappen gezet worden.
Het besluit in december 2017 gaf de volgende richting:
I. De formele structuur handhaven
a. De formele statutaire structuur van de ALV te handhaven gedurende de experimentperiode.
b. Alle beslissingen dienaangaande te nemen in de vergadering.
II. Experimenteren
c. Te experimenteren met de vergaderwijze van de ALV.
d. Via de vorm te geven community- infrastructuur van de site van NOV
e. Tussentijds aandienende vormen en voorbeelden op uit te proberen.
f. Naast de ALV te gaan experimenteren met polls, enquêtes, vormen van raadpleging.
Tussenstand
De vergaderopzet van de ALV is aangepast met vooroverleggen in kleinere groepen. De tweedeling
in inhoud versus financiën werkte in de vorm van een direct en participatief gesprek goed. Het was
wel elke keer een veel kleinere groep die de keuze voor het financiële onderwerp maakten. Daarom
proberen we deze ALV inhoud en euro’s met elkaar te linken in de bespreking van de drie
kerntaken.
Dit keer is voor het eerst het jaarverslag 2018 via het Platform Vrijwillige Inzet eerder in tijd en
interactief aangeboden. Dit vraagt om meer ervaring op doen.
Artikel 16, lid 8 benoemt het volgende:
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn ze dan niet in en vergadering bijeen heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als en besluit van de vergadering.
Dit artikel geeft de verenging de mogelijkheid om ook te gaan experimenteren met digitale
besluitvorming. In de experimentperiode zullen deze niet in de plaats komen van de besluiten in de
ALV zelf, maar al wel een grote weging krijgen in het ALV besluit.

Voorstel ALV
1. De bovenstaande experimentele verder door te zetten en met meer variaties ervaringen op te
doen.
2. Dit te doen in de volgende stappen:
I. ALV november2019: besluit vervolg anderhalf jaar.
II. ALV juni 2021 uitkomsten van de opgedane ervaringen en wat wel/niet werkt. Indien
wenselijk voorstellen van een nieuwe structuur.
III. ALV november 2021 besluitvorming
Motivatie/achtergrond bij het besluit in 2017
“Structuren uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst”
Veel verenigingen, waaronder ook NOV zelf (!), zoeken naar vernieuwing van hun
verenigingsdemocratie zodat het aantrekkelijk wordt om mee te doen en mee te beslissen. De
klassieke algemene ledenvergadering trekt steeds minder leden, ook al is het juridisch-statutair
een goede vorm van controle, inspraak en democratisch tegenspel.
Draagvlak en kwaliteit van het democratische proces nemen daardoor af. Een leuk
nevenprogramma met sprekers en workshops, dat dan wel goed bezocht wordt, is niet de
oplossing. Maar hoe betrek je leden dan wel?
Vernieuwing & inspiratie
We zijn gelukkig niet de enige die hiermee stoeien! Politieke partijen, vakbonden, sportvereniging
en vele anderen hebben hetzelfde vraagstuk. Ook gemeenten, al zijn dat geen verenigingen,
zoeken naar andere rollen, verbinding, communicatie en dynamischer inrichting van de democratie.
NOV wil zelf gaan experimenteren mede op basis van ervaringen van vrijwilligersorganisaties
binnen onze branche en ook daar buiten.
In de ALV van 22 juni is in de vergadering informatie over gegeven over deze keuze en inzet van
het bestuur. In het themadeel in juni waren 4 workshops gericht op het delen van ervaringen en
informatie op basis van de innovatie van andere organisaties. Dit betrof:


Scouting Nederland met een participatief meerjaren strategietraject met hun leden



De PvdA met een meer digitaal en online procedure van hun congres en partijdemocratie



De Diabetesvereniging Nederland met hun verandering van een Algemene Ledenvergadering
naar een verkozen ledenraad.



De aanpak van gemeenten in hun democratie op de aspecten van participatie en representatie
uitgewerkt naar de drie functies van (mee)doen, (mee)denken) en (mee)beslissen

Een extern zelfstandig deskundige in het verenigingswerk op dit terrein gaf de volgende adviezen:


Neem de tijd om vernieuwing met de leden samen te doen



Maak gebruik van ervaringen en trek lering uit andere organisaties



Verander niet primair de structuur, maar kijk naar meer onderliggende factoren



Ga verandering doen om te zien wat werkt en past in jouw vereniging



Zie de democratie als een breder vraagstuk van binding, participatie, invloed en interactieve
communicatie in de vereniging.

