Aan

Leden van de Algemene Ledenvergadering NOV

Van

NOV-bestuur

Betreft

AGENDA Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2021

Tijd:
A. ALV plenair 14.00- 14.45 (zie agenda)
Pauze
B. Dialogen NOV 2022- 2024 15.00- 16.00 uur
AGENDA ALV plenaire deel 14.00- 14.45

Status

1. Opening en vaststelling agenda

Vaststellen

2. Verslag Algemene Vergadering d.d.19 november 2020 (bijlage 1)

Vaststellen

3. Mededelingen (bijlage 2)

Informeren



Update stand van zaken Nationaal Jaar.



Uitreiking Nationale Vrijwilligersprijzen 2021.



Maatschappelijke Stimulering Vrijwilligers; subsidie voor 10
organisaties in zorg, hulp- en dienstverlening en welzijn gezamenlijk
met NOV.

4. Verantwoording over het jaar 2020:
a.

Overzicht ontwikkeling omzet NOV in de afgelopen jaren (bijlage 3)

b.

Concept Jaarverslag 2020 (digitaal)
Zie het platform:

Ter informatie
Besluitvorming

https://www.vrijwilligerswerk.nl/koers+mee/verantwoording/jaarver
slag+2020/default.aspx
c.

Jaarrekening 2020, voorzien van de controleverklaring van de

Besluitvorming

accountant en bestuursverslag en decharge van het bestuur
(bijlage 4)
Inclusief het besluit om het positief resultaat te doteren naar:


€ 23.000 naar de opbouw continuïteitsreserve.



€ 10.000 ICT infrastructuur van het bureau.



€ 10.000 trainingsmodule Instructie Verantwoord
Alcohol schenken.



€ 23.693 vanuit fondswerving voor m.n. Nationaal Jaar.

Het bedrag van € 5.000 bestemmingsreserve Inrichting nieuwe
werkruimten vrij te laten vallen ter dekking van de in 2020 gerealiseerde
(her)inrichtingskosten.
Na dotaties resteert een positief resultaat van € 2.918 dat wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
3527 LA Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 3

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

LinkedIn: Vrijwilligerswerk
Twitter: @VerenigingNOV

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

5. Richting van de aanpassingen statuten vereniging NOV gezien de Wet

Informeren

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, WBTR (bijlage 5)

6. Beëindiging bestuurslidmaatschap van Norman Uhlenbusch en Saskia

Informeren

Buijk


Profiel bestuursvacatures en rooster van aftreden (bijlage 6)

7. Sluiting uiterlijk 14.45

B. Vijf dialogen over de focus in het werkprogramma van NOV 2022 - 2024, 15.0016.00 uur
In de aanpassingen op de gevolgen van COVID- 19 hebben we massaal anders leren werken.
Noodgedwongen, maar iedereen ziet dat er ook voordelen zijn. Wat zou in de doorzet hiervan
en vanuit algemene maatschappelijke ontwikkeling, nieuwe accenten in het werk van de
vereniging NOV kunnen zijn en hoe wil je dat we dat gestalte geven? Vanuit ons centrale
programma van het Nationaal Jaar in 2021”Mensen maken Nederland’ en perspectieven uit ons
reguliere werk geven we al een voorzetje van mogelijke thema’s en programmering. Elk thema
zal als onderwerp in het tweede deel van de ALV in subgroepen in onderling gesprek verder
besproken en uitgewerkt worden.
Zie overzicht en aanmelding:
https://www.vrijwilligerswerk.nl/agendahome/1959612.aspx?t=Algemene-LedenvergaderingVereniging-NOV-en-Themaverkenning-2022-2024
Thema’s
1. Samenwerking met het bedrijfsleven
Voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet werken we nu aan een programma voor meer en
betere samenwerking met het bedrijfsleven voor de inzet van kennis, expertise, talent en tijd
van medewerkers. Wat zijn jouw ideeën en wensen bij dit onderwerp en welke rol zie je hierbij
voor NOV?
Inleiding door Monique de Bree, programmamanager van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.
Bestuursleden/medewerkers: Fenna Noordermeer, Norman Uhlenbusch, Yvonne Snelders en
Monique de Bree.
2. Inspelen op nieuwe generaties vrijwilligers
Vereniging NOV is intensief betrokken bij maatschappelijke diensttijd. Hoe betrekken we
jongeren beter bij wat we doen?
Inleiding door Yvonne Kruizinga, adviseur maatschappelijke diensttijd.
Bestuursleden/medewerker: Robèrt Feith, Willemijn Gerritsen en Yvonne Kruizinga.

3. Waarderen van vrijwilligers
Sinds 2020 heeft Vereniging NOV de organisatie van de Nationale Vrijwilligersprijzen
overgenomen van Movisie. Voor 2022 en 2023 werken we aan een programma waar meer
leden direct aan mee kunnen doen. Wat vind jij van deze ontwikkelingen?
Inleiding door Chulah Berkowitz, projectleider Nationale Vrijwilligersprijzen.
Bestuursleden/medewerker: Marianne Besselink, Sarita Bajnath en Chulah Berkowitz.
4. Deskundigheidsbevordering
NOV als aanbieder van verschillende typen deskundigheidsbevordering voor wet- en
regelgeving, ontwikkelingen en innovatie. Denk aan WBTR, AVG, organiseren van
vrijwilligers, bestuur vaardigheden, belangenbehartiging en een eventuele jaarlijkse doorzet
van kennisboostweken. Welke rol zie je hier NOV het liefst vervullen? Inleiding door Joost
van Alkemade, directeur Vereniging NOV
Bestuurslid/medewerker: Saskia Buijk, Ronald Hetem en Joost van Alkemade
5. Digitalisering
Vernieuwing en verbreding van je activiteiten, communicatie en organisatie van de
vrijwilligers met digitale hulpmiddelen.
Iets waar we inmiddels allemaal over mee kunnen praten, in positieve en negatieve zin.
Inleiding door Sandy dos Reis, adviseur vrijwilligersondersteuning.
Bestuurslid/medewerker: Jan Dirk Gardenier en Sandy Dos
6. Zelf een thema inbrengen?

