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Mededeling, antwoord actiepunten

Actiepunten ALV
2017/23-11 Het bestuur organiseert een bijeenkomst om met de leden ervaringen uit te
wisselen op financieel gebied in het voorjaar 2018. Met het organiseren van drie afzonderlijke
vooroverleggen bij deze ALV van juni is er daarmee ook een apart overleg over de financiën.
Mocht er toch de behoefte bestaan aan een uitgebreider, separaat overleg over keuzes,
vraagstukken en oplossingen in het financiële beleid van NOV en de eigen
verenigingen/organisatie, dan organiseren we die alsnog in het najaar.
2017/23-11 Het profiel voor de voorzitter wordt in samenwerking met een aantal leden
opgesteld en in juni 2018 wordt een voordracht aan de ALV gepresenteerd. Zie het betreffende
agendapunt.
Mededeling
In de ALV van november is de vraag gesteld welke onderbouwing of onderzoek het bestuur
gedaan heeft als grondslag om te gaan experimenteren met de verenigingsdemocratie.
Het bestuur heeft daar niet separaat onderzoek naar gedaan. Wel zijn terugkijkend naar de
aanwezigheid van leden bij de ALV in de afgelopen jaren een aantal duidelijke signalen waar te
nemen:
1. Meer dan 9 jaar geleden was de conclusie dat alleen een ALV onvoldoende belangstelling
van de leden trok. Om voor meer leden een aantrekkelijke bijeenkomst te bieden zijn er
vanaf die tijd belangrijke thematische programma’s voor of na de ALV aangeboden.
2. Die ingreep heeft zeker geleid tot grotere deelname. Echter de laatste jaren is te zien dat
leden meer selectief kiezen. Bijvoorbeeld bij de ALV met het thema ‘Vluchtelingen en
vrijwilligerswerk” in november 2016 was de opkomst bij de ALV 17 leden en voor het
themadeel meer dan 50 personen.
3. Koppeling van de ALV aan een specifiek thema heeft als neveneffect dat een groot deel van
de aanwezigen bij de ALV er voor de eerste keer zijn. Dat is op zich niet er, maar geeft de
situatie dat een kleine groep “vaste” aanwezigen vooral het woord nemen.
4. In de strategie bijeenkomst met 53 leden voorafgaand aan de ALV van november 2015 is
het punt van het zoeken naar vernieuwing van de verenigingsdemocratie nadrukkelijk
uitgesproken. Op dit signaal is het bestuur verder gaan werken.
5. De keuze is gemaakt om niet primair eerst de structuur statutair te veranderen, maar eerst
te gaan experimenteren met verschillende vormen en werkwijzen.
6. Medezeggenschap. Het punt van medezeggenschap wordt als thema meegenomen in de
oriëntatiegesprekken die nu gevoerd worden over het geven van een impuls aan het
vrijwilligersmanagement. Met een viertal verschillende stakeholders/sectoren (o.a. sport,
Scouting, AGORA, Lucas Meijs) is inmiddels gesproken. Dit loopt nog tot het einde van het
jaar.
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