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Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2018 (bijlage 7)
NOV-bestuur
08-11-2018
Voorstel contributie 2019

Uitgangspunten voor hoogte contributie 2019
Sinds enkele jaren hanteert Vereniging NOV het solidariteitsprincipe als leidend bij het bepalen
van de hoogte van het contributiebedrag. Het contributiebedrag is met ingang van 1 januari
2019 gekoppeld aan de omzet van de lid-organisatie. *
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.
Door de Algemene Ledenvergadering op 24 november 2018 zijn de lidmaatschapsbedragen
voor 2019 vastgesteld. Na indexering luiden de bedragen als volgt:

Lidmaatschapscategorieën:

Contributietarief:
€

Vrijwilligerscentrales
(Omzet v/d organisatorische eenheid)
A. Omzet koepelorganisatie < € 175.000

188

B. Omzet koepelorganisatie < € 250.000

252

C. Omzet koepelorganisatie < € 2.500.000

631

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

94

E.

Omzet < € 250.000

252

F.

Omzet < € 2.500.000

631

Vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties
G. Omzet > € 2.500.000

1.007

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

3527 LA Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 3

algemeen@nov.nl
T 030 230 71 95
www.nov.nl

LinkedIn: Vrijwilligerswerk
Twitter: @VerenigingNOV

52

Rabobank 3692.73.141
IBAN: NL16 RABO 0369 2731 41 EUR
KvK Utrecht 301 26 706

Voordelen verbonden aan lidmaatschap.
Alle leden van de Vereniging NOV hebben recht op
deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daarmee invloed op beleid van
Vereniging NOV, ieder lid heeft 1 stem
deelname aan discussiebijeenkomsten die aan de ALV gekoppeld zijn
deelname aan netwerken, deelname aan commissies
digitale nieuwsbrieven “Centrales Centraal” en/of de digitale nieuwsbrieven voor
landelijke organisaties
gratis deelname aan NOV-themabijeenkomsten
substantiële korting op toegang tot NOV-congres of in samenwerking met NOV
georganiseerde bijeenkomsten
idem voor jaarlijkse conferentie vrijwilligerscentrales.
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.
* 2019 is een overgangsjaar. Voor vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties waarvan het
lidmaatschap dateert van vóór de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2018 geldt in 2019 het
oude contributieregime nog. De geïndexeerde tarieven 2019 luiden als volgt:
Voor vrijwilligerscentrales
Omvang
A. Kleine centrales: tot 1 fte
B. Middelgrote centrales: 1-3 fte
C. Grote centrales: meer dan 3fte
Voor landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties
Omzet
D. Omzet tot € 250.000 of zonder betaalde krachten
E. Omzet tussen € 250.000 - € 2.500.000
F. Omzet groter dan € 2.500.000

lidmaatschapsbedrag
€ 188
€ 252
€ 504
lidmaatschapsbedrag
€ 252
€ 631
€ 1.007

Regionale organisaties worden begrepen onder categorie E.
Voor landelijke en regionale organisaties (welzijn, zorg etc.)
met meerdere vestigingen (incl. steunpunten vrijwillige inzet)
H. Twee of meer vestigingen
Voor lokale vrijwilligersorganisaties
Omzet
G. Omzet tot € 50.000 of zonder betaalde krachten, geen
onderdeel uitmakend van een landelijke organisatie

lidmaatschapsbedrag
€ 1.007
lidmaatschapsbedrag
€ 94

Voor aspirant-leden
I. Vrijwilligersinitiatieven zonder rechtspersoonlijkheid;

€ 52

duur aspirant-lidmaatschap max. 3 jaar
Lokale organisaties met een omzet groter dan € 50.000 worden begrepen onder categorie D.

Toelichting
Bij goedkeuring van de ALV van dit voorstel op 24 november a.s. zal het jaar 2019 worden
gezien als een overgangsjaar, waarin nieuwe leden direct zullen worden ingedeeld op basis van
de nieuwe systematiek en waarin bij de reeds aangesloten NOV-leden in de zomer 2019 zal
worden gestart met het uitvragen van actuele financiële gegevens. Op basis van de verkregen
gegevens zullen zij opnieuw worden ingedeeld. De nieuwe indeling zal dan met ingang van
1 januari 2020 gaan gelden.
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.

