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Voorstel contributie 2020

Uitgangspunten voor hoogte contributie 2020
Vereniging NOV hanteert het solidariteitsprincipe als leidend bij het bepalen van de hoogte van
het contributiebedrag. Het contributiebedrag is gekoppeld aan de omzet van de lid-organisatie.
Eenduidige indeling
De ALV van 24-11-2018 heeft de nieuwe eenduidige indeling en grondslag van de
contributie voor zowel de centrales als de vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Keuze voor een
simpeler en eenduidige maatstaf voor iedereen. De totale contributie inkomsten voor NOV
zouden daarbij met een kleine marge een voortzetting van de afgelopen jaren moeten zijn.
Maatstaf is de indeling op basis van de financiële exploitatie van de betreffen organisatie. (N.B
voor centrales werd dit voorheen op basis van FTE gedaan ). Daarbij zijn de volgende besluiten
genomen:


2019 is een overgangsjaar.



Nieuwe leden zijn in 2019 direct ingedeeld op basis van de nieuwe systematiek.



Alle leden zijn dit najaar uitgevraagd op hun financiële gegevens/jaarstukken. De hoogte
van de exploitatie is de maatstaf voor de contributie met ingang van 1 januari 2020.



Met de organisaties die door de andere maatstaf een excessieve stijging van de contributie
zouden krijgen wordt individueel contact opgenomen.



Vanaf 2020 zullen jaarlijks in de zomerperiode bij alle aangesloten NOV-leden de
realisatiegegevens van het voorgaande boekjaar worden opgevraagd waarmee de
lidmaatschapsindeling actueel kan worden gehouden.

Inmiddels hebben we van bijna alle 288 leden (sportbonden vallen als leden onder de
raamovereenkomst met NOC*NSF) de jaarstukken ontvangen en verwerkt in de indeling van
de contributiecategorieën. Uit die ronde bleek dat veel Vrijwilligerscentrales weliswaar
juridisch-financieel vallen onder een brede Welzijnsorganisatie, maar de NOV contributie uit
een zeer beperkte deelbegroting moet worden opgebracht.
Ook de vraag om de jaarstukken was niet voor iedereen eenvoudig te beantwoorden.
Voorstel
Het bestuur stelt op basis van deze inzichten de volgende aanscherping van het eerder
genomen besluit van november 2018 voor:
1. Waar de contributie bewijsbaar drukt op een te onderscheiden organisatiedeel, kan deze als
grondslag worden gehanteerd.
2. De marges van de nieuwe categorieën B en E zijn iets verruimd om daarmee tot een
vloeiender schaal te komen.
3. Bij een grote contributiesprong kan het bestuur in individuele gevallen een organisatie in
een aantal jaren laten toegroeien naar de overeenkomstige categorie.
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4. De jaarcijfers van de leden zullen eens in de drie jaar opgevraagd worden. De eerst
volgende keer is weer in 2022 over het jaar 2021. In de tussenliggende periode blijft de
indeling op de eerdere uitvraag gebaseerd.
5. De onderstaande, niet verhoogde contributie t.o.v. 2019, voor 2020 vast te stellen.
Contributie 2020
Bij aanmelding voor het lidmaatschap vóór 1 juli van een lopend jaar wordt de contributie voor
het gehele jaar berekend, na 1 juli wordt een half jaar in rekening gebracht. Opzegging kan in
principe alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar worden geëffectueerd.
Lidmaatschapscategorieën:

NOV Contributietarief
2020 in €

Vrijwilligerscentrales en andere
ondersteuningsorganisaties
(Omzet v/d organisatorische eenheid)
A. Omzet organisatie < € 175.000

188

B. Omzet organisatie < € 1.000.000

252

C. Omzet organisatie < € 2.500.000

631

G.

Omzet organisatie > € 2.500.000

1007

Vrijwilligersorganisaties
(Omzet v/d gehele organisatie op landelijk/provinciaal/lokaal
niveau)
D. Omzet < € 50.000

94

E.

Omzet < € 1.000.000

252

F.

Omzet < € 2.500.000

631

G. Omzet > € 2.500.000

1.007

Vrijwilligersinitiatieven zonder rechtspersoonlijkheid
H. Aspirant-lidmaatschap – duur maximaal 3 jaar

52

N.B. Met alle herschikking van de indeling zal er op de contributietarieven van 2020 dit jaar
eenmalig geen indexering worden doorberekend.
Voordelen verbonden aan lidmaatschap.
Alle leden van de Vereniging NOV hebben recht op


Gratis deelname aan NOV-themabijeenkomsten.



Substantiële korting op toegang tot NOV-congres of in samenwerking met NOV
georganiseerde bijeenkomsten.



Toegang tot zowel de open groepen op het platform Vrijwillige Inzet als de besloten
ledengroepen.



Ledentarief op conferenties zoals die voor de vrijwilligerscentrales.



Deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daarmee invloed op beleid, de
politieke lobby agenda en programma’s van Vereniging NOV. Ieder lid heeft 1 stem.



Deelname aan de themabijeenkomsten die aan de ALV gekoppeld zijn.
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Deelname aan fysieke vaste netwerken; Wet & Regelgeving, LOVZ, Lobby en
Communicatie, NOVi, Vrijwilligersmanagement en tijdelijke als rond de Maatschappelijke
Diensttijd



NOV-nieuwsbrief.

Collectief voordeel uit de mede door NOV veroverde landelijke regelingen van de overheid:


Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen/in kwetsbare situaties



Landelijke vrijwilligersverzekering



De forfaitaire vrijwilligersregeling.

Voor aspirant-leden gelden dezelfde rechten met uitzondering van het stemrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht.
Voor activiteiten die in principe ook voor niet-leden toegankelijk zijn, ontvangen de leden van
Vereniging NOV altijd een substantiële korting.
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