Aan

De leden van NOV

Datum

5-11-2020

Betreft

Opzet en agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV 19 november

Locatie:
Tijd:

Digitaal via Microsoft Teams
ALV 13.00- 14.20
Twee meetings in de Kennisboostweek van 14.30- 15.30

13.00- 13.30 Informele uitwisseling
Digitale groepen van max 15 personen.
Inhoud:


Elkaar informeren, uitwisselen van effecten van Covid-19 voor de eigen organisatie en de
activiteiten. Wat kan juist wel?



Eventuele vragen, suggesties aan bestuur/werkorganisatie over de vergaderstukken

13.30 – 13.40 pauze
13. 40 – 14.20 ALV
AGENDA

Status

1. Opening plenaire vergadering.


Tip voor de deelnemers om Marianne als voorzitter te ‘pinnen’; haar
in beeld te houden.



Voorafgaand aan de vergadering hebben alle leden kunnen stemmen
over de kandidatuur van de nieuwe bestuursleden. In de opmerkingen
kan je de keuze toelichten. N.B, gezien de controle op wie gestemd
heeft moet je ingelogd zijn op het platform met een account.
Ga naar :
https://www.vrijwilligerswerk.nl/koers+mee/over+nov/bestuur/stemp
aginabestuursleden/Default.aspx



Vragen over de agendapunten kunnen vooraf schriftelijk gesteld
worden; geen vooroverleggen. Stuur deze per mail naar
j.vanalkemade@nov.nl



Stemming op de vergadering op basis van het kenbaar maken van
bezwaar in de chatfunctie.

2. Vaststellen agenda

Vaststellen

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2020. (bijlage 1)

Vaststellen

4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen.

Informeren

5. Forecast financiële afsluiting 2020. (bijlage 2)

Informeren

6. Jaarprogramma 2021


Bespreektekst, korte samenvatting werkprogramma 2021 (bijlage 3)

Goedkeuren



Uitgebreid concept werkprogramma 2021 (bijlage 4)

Goedkeuren



Contributievoorstel 2021 (bijlage 5)

Goedkeuren



Concept begroting 2021 met toelichting. (bijlagen 6A en 6B)

7. Voordrachten benoeming bestuursleden

Vaststellen en



Goedkeuren

Voorstel benoemingen (bijlage 7)
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8. Afscheid Fedde Boersma
9. Rondvraag
10. Sluiting om 14.20 uur
Inhoudelijk deel
N.B de ALV wordt georganiseerd in de eerste zogenoemde kennisboostweek van en voor het
Nationaal Jaar ‘Mensen Maken Nederland’. In deze week zijn er op alle dagen van maandag 16
november tot en met vrijdag 20 november een keur aan digitale bijeenkomsten om aan deel te
nemen. Zie het actuele aanbod op:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/kennisboostweek/default.aspx
Er zijn deze dagen zowel in de morgen, de lunch, de middag als avond sessies te volgen.
Specifiek in aansluiting op de ALV zijn er twee meetings:

1. De kunst van kansen voor (vrijwilligers)organisaties
Sprekers: Iris Brummelhuis - Scouting Nederland en anderen
 Hoe je als (vrijwilligers)organisatie Mensen maken Nederland als kans kunt gebruiken
Tijdens dit Webinar vertellen twee (vrijwilligers)organisaties wat zij komend jaar, in het
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet, van plan zijn en welke kansen zij aangrijpen om meer
aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk en het betrekken van nieuwe doelgroepen.
Daarna in gesprek om ideeën uit te wisselen en kennis met elkaar te delen.

2. De kunst van kansen voor vrijwilligerscentrales
Sprekers van twee centrales die al volop het jaar aan het inrichten en plannen zijn.
 Hoe je als vrijwilligerscentrale Mensen maken Nederland als kans kunt gebruiken.
Tijdens dit Webinar vertellen twee vrijwilligerscentrales wat zij komend jaar, in het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet, van plan zijn en welke kansen zij aangrijpen om meer aandacht te
vragen voor vrijwilligerswerk en het betrekken van nieuwe doelgroepen.
Daarna gesprek om ideeën uit te wisselen en kennis met elkaar te delen.

