Vergadering d.d.:

17-06-2021 (bijlage 1)

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Marianne Besselink(voorzitter), Robèrt Feith,
Fenna Noordermeer, Norman Uhlenbusch (penningmeester), Saskia Buijk,
Willemijn Gerritsen, Sarita Bajnath, Jan Dirk Gardenier.
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar, Wanda
van Doorne, Petra Zeverboom, Jeanette Barten, Yvonne Snelders.
Leden (zie presentielijst)

Notulen:

Jolieke Schroot ( bestuurssecretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Marianne Besselink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze digitale
ledenvergadering. Zij spreekt de wens uit dat we elkaar op de volgende ledenvergadering weer
fysiek kunnen ontmoeten en dankt de deelnemers voor hun interesse en aanwezigheid.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 19 november 2020
Tekstueel + inhoudelijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen.
Update stand van zaken Nationaal Jaar
Joost van Alkemade deelt mee dat het overzicht ook aangeeft hoeveel activiteiten er wel niet
zijn. Hij waardeert het team voor hun inzet. Vorige week is de 2e kennisboostweek gehouden.
De sessies daarvan zijn terug te vinden op de website van het platform Mensen maken
Nederland. De samenwerking met het bedrijfsleven komt goed op gang. Volgende week wordt
daarvoor het platform Good Busy gelanceerd.
De 2e campagneweek is gestart met een test: in 3 vragen kun je testen welk vrijwilligerswerk
bij je past. Op diverse websites en in sociale media kom je de plaatjesmakersgezichten van
Mensen Maken Nederland tegen. Het jaar komt op stoom.
Expedities die mensen ondersteunen zullen voor een deel ook in 2022 doorgaan. Het
programmateam werkt weliswaar in veel minder uren en bezetting in 2022 wel nog een tijdje
door.
Uitreiking Nationale Vrijwilligersprijzen
Marianne Besselink meldt dat de prijzen vorige week zijn uitgereikt. Helaas moest de
bijeenkomst opnieuw digitaal plaatsvinden. Deze is uitgezonden vanuit het openluchtzwembad
in Hazerswoude. Het duo Fem & Daan deed voor elke uitreiking een muzikale introductie en er
was een optreden van Typhoon.
Humanitas Get a Grip uit Veenendaal heeft de landelijke organisatie prijs gewonnen. De prijs
voor lokale initiatieven is gegaan naar Buurtmaaltijden Overvecht in Utrecht.
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Maatschappelijke Stimulering gevolgen covid
Het totaal uitgetrokken budget van VWS is € 200.000.000. Hiervan is 150 miljoen euro naar
gemeenten gegaan. Lokale organisaties kunnen met hun gemeente in gesprek over de
toekenning van dit lokale stimuleringsgeld. Landelijk wordt € 50.000.000 besteed.
NOV heeft, samen met 10 organisaties met vrijwilligers in het domein van zorg- en
hulpverlening een bedrag van 2,6 miljoen euro toegewezen en daartoe aangevraagd. De
formele toekenning zal pas na de zomer komen, maar de organisaties zijn vanaf mei al actief
met hun inzet tot het ‘heroveren’ van vrijwilligers en het beter digitaal organiseren met
vrijwilligers.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de mededelingen.

4. Verantwoording over het jaar 2020.
Norman Uhlenbusch licht toe dat in verband met corona de activiteiten in aangepaste vorm
zijn uitgevoerd in lijn met het plan. Het positief resultaat is € 60.000.
In 2018 is, op initiatief van de ALV, de afspraak gemaakt dat de weerstandsreserve van NOV
verhoogd zou worden naar max 33%.
Het voorstel van het bestuur is om nu € 23.000 toe te voegen aan de continuïteitsreserve.
Deze komt dan uit op 21,25% wat al een goede stabiele basis geeft.
Er is een meerjarenoverzicht opgesteld om een en ander inzichtelijk te maken.
De basisorganisatie is stabiel.
De ALV verleent décharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.
Norman Uhlenbusch spreekt zijn grote dank uit aan Wanda van Doorne, die vanuit het bureau
voor de financiële overzichten zorgt
5.

Richting van de aanpassingen statuten vereniging NOV gezien de Wet Bestuur en

Toezicht Rechtspersonen, WBTR
Robèrt Feith licht toe dat de Wet op 1 juli a.s. ingaat.
NOV heeft een checklist gemaakt en er is een tool. Als NOV-lid krijg je korting op gebruik van
de dienstverlening en het stappenplan van het IVBB/WBTR .
De komende tijd zal NOV zelf als verenging ook aanpassingen in de statuten moeten doen. Dat
moet toch ook al omdat de huidige manier van digitaal vergaderen met de ALV nu nog valt
onder de noodwet, maar voor de toekomst zullen nieuwe statuten nodig zijn. De wettekst
WBTR benoemt een overgangsperiode van maximaal 5 jaar. NOV zal het eerder willen doen.
Joost van Alkemade vult aan dat dit de zoveelste wet is in korte tijd, die over alle organisaties
en m.n. de besturen wordt uitgestort. Daarom heeft NOV, samen met FIN(koepelorganisatie
van filantropie in Nederland) een signaal afgegeven aan de overheid. Er is een gezamenlijk
artikel geplaatst in de FD waarin de overheid wordt opgeroepen om een rustperiode van vier
jaar in te lassen voor weer nieuwe wetgeving zodat vrijwilligersorganisaties en hun besturen
de ruimte krijgen om de nu lopende wetten goed in te regelen.
De volgende wet staat al weer op stapel: Wet Transparantie Organisaties.
De voorzitter zegt dat er in de campagne richting nieuwe verkiezingen ook aandacht aan de
ongewenste druk van wet- en regelgeving besteed is.
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6. Beëindiging bestuurslidmaatschap van Norman Uhlenbusch en Saskia Buijk
Norman Uhlenbusch heeft 6 jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste jaren als
penningmeester. Hij zegt dat het hem veel heeft gebracht. Hij wist bijv. niet dat er zo’n enorm
palet is aan vrijwilligersbewegingen en –organisaties voordat hij in het bestuur van NOV kwam.
Hij heeft het met heel veel plezier gedaan.
Saskia Buijk heeft het heel fijn gevonden om in een ervaren bestuur mee te denken en doen.
De eerste helft van haar bestuurstermijn vond ze een gezellige tijd. In de 2e helft kwam de
coronacrisis en veranderde er veel.
Ze vond het een leerzame tijd en heeft ervaren dat vrijwilligerswerk heel flexibel is.
Haar organisatie(ANWB) is lid van NOV, dus we kunnen haar nog als deelnemer terugzien.
Marianne Besselink bedankt Norman Uhlenbusch voor zijn inzet in het bestuur. Hij
vertegenwoordigde door zijn sportachtergrond een grote sector waarin vrijwilligers een grote
rol spelen. Hij heeft zich ingezet voor de regeling rondom het tuchtrecht. Ook was het
penningmeesterschap in goede handen. Door zijn Brabantse achtergrond heeft hij ook duidelijk
bijgedragen aan de gezelligheid en goede sfeer binnen het bestuur, waarvoor zij haar hartelijk
dank uitspreekt.
Saskia Buijk is 3 jaar bestuurslid geweest en had de portefeuille samenleving- overheid en
markt. Gezien haar functie voor de vrijwilligers bij de ANWB had zij daar ook te maken met
deze drie elementen. Zij heeft de beginstappen gezet voor het Nationaal Jaar en daarmee voor
het platform Good Busy dat nu van start gaat.
Marianne bedankt Saskia hartelijk voor haar inzet.
Vanuit het bestuur zal nog een datum voor een gezamenlijk afscheid gepland worden.
Profielschets bestuurder
Er zijn geen opmerkingen.
Suggesties kunnen aangeleverd worden bij Joost van Alkemade, directeur bureau NOV.
7. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
8. Sluiting.
Marianne Besselink sluit de vergadering.

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 17 juni 2021
2021/17-06 De ALV gaat akkoord met de bestemmingsreserve
2021/17-06 De ALV verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid
2020
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Aanwezig (digitaal):

AGORA
Contourdetwern
De Luisterlijn
Deventer Doet
Eindhoven Doet
FIN
Jong Nederland
LSA bewoners
NOOM
NVA - Nederlandse Vereniging voor
Autisme
Ontmoeting
Pantein
PEP Den Haag
Present
SchuldHulpMaatje Nederland
Sociom
St de Grijze Ezel, Senior Heemskerk
Stichting Ikkanwelzijn
Stichting Vier het Leven
Stichting Vrienden van het UMCG
Stichting Vriendenkiezen
Unie KBO
VPTZ Nederland
Wijzijn Traverse Groep
Zeekadetkorps Nederland

G. Keizer-Reiffers
Nuria van Aart
Leo Noordegraaf
E.Starrevelt
Kira Broekmans
Siep Wijsenbeek
Katrien Ammerlaan
Karlijn
L. Lameiro García
Karol Henke
Annet Zwaneveld
Gerry Janszen
Derk Hazekamp
Pieter Cnossen
Carla van der vlist
Samantha Regeer
Harry Wagendorp
Jeroen Ottink
Annerieke Vonk
Anneke Tjassing
Karin van der Heijden
Schulte
René Edinga
Marieke Loos
G.H. van Beest
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