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De leden van NOV

Datum 5-11-2020
Betreft Opzet en agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV 19 november
Locatie: 1. fysieke bijeenkomst in het kantoor van NOV. Koningin Wilhelminalaan 3 Utrecht
(10 min fietsen, 20 min lopen van station Utrecht CS, Parkeren kan voor en onder het
gebouw) Afhankelijk van de voortschrijdende Covidmaatregelen kunnen de ALV en de
themasessies alsnog helemaal digitaal worden.
2. Digitaal via Microsoft Teams
Algemene Ledenvergadering
12.30- 13.30 Inloop en lunch
13.30- 14.30 ALV
Omdat we met een grote groep bij elkaar komen vragen we voor de deelname aan de fysieke
ALV en de themabijeenkomsten een Corona Vaccinatiebewijs of een Coronatest binnen 24 uur
voor de ALV.
AGENDA

Status

Instructie plenaire vergadering.
• Tip voor de digitale deelnemers om Marianne als voorzitter te ‘pinnen’;
haar in beeld te houden.
• Bij voordracht van kandidaten voor het bestuur zal daar over gestemd
worden met de app Mentimeter.
• 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.

1. Opening
2. Vaststellen agenda

Vaststellen

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2021. (bijlage 1)

Vaststellen

4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen. (bijlage 2)
• Stand van zaken Nationaal Jaar ‘Mensen Maken Nederland’
• Voortgang programma’s

Informeren

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 41EUR
KvK Utrecht 301 26 706

5. Forecast financiële afsluiting 2021. (bijlage 3)
6. Jaarprogramma 2022
• Bespreektekst, korte samenvatting werkprogramma 2022 (bijlage
4)
• Uitgebreid concept werkprogramma 2022 (bijlage 5)
• Contributievoorstel 2022 (bijlage 6)
• Concept begroting 2022 (bijlage 7a)
• Toelichting concept begroting 2022 (bijlagen 7b)
7. Voordrachten benoeming bestuursleden
• Voorstel benoemingen (bijlage 8)

Informeren

Goedkeuren
Goedkeuren
Goedkeuren

Vaststellen en
Goedkeuren

8. Afscheid bestuurslid Willemijn Gerritsen
9. Rondvraag
10. Sluiting om 14.30 uur
Inhoudelijk Thema: ‘Veerkracht, vernieuwing en kansen in onzekerheid’.
14.45- 15.45
Nederland kruipt uit de klem van de pandemie. Veel heeft stil gelegen, maar er zijn ook nieuwe
kansen gezien en gepakt. De politieke situatie levert extra onzekerheden op veel vlak, net als
de ontwikkeling van de demografie en het klimaat. Vernieuwing is nodig. Veerkracht is nodig,
samen met een oog voor kansen. Wat is de eigen invloed? Welke veerkracht in het organiseren
van vrijwilligers zie jij in jouw organisatie en om je heen? Welke afgedwongen vernieuwingen
van de afgelopen periode smaken naar meer? Met welke vernieuwingskracht gaan organisaties
de toekomst tegemoet?
De themasessies zijn gericht op uitwisseling tussen aanwezigen, ingeleid door een korte
presentatie door een NOV-lid.
Themasessies
Let op! De themasessies kun je alleen in levende lijve bijwonen.
1. Resto van Harte >> Er komen meer kwetsbare doelgroepen, al was het maar door de
toenemende digitalisering, hoe betrek je die als vrijwilliger?
2. Vrijwilligerscentrale Zeist >> Projecten als Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en
eerder Maatschappelijke Stage (MaS) jagen de inzet van jongeren aan. Wat werkt om
jongeren meer te verbinden en hoe weten we toekomstige generaties te betrekken?
3. Klimaatgesprekken >> Klimaatdoelstellingen zullen een enorme impact hebben, hoe
manoeuvreer je daarin als vrijwilligersorganisatie?
4. Nederlandse Rode Kruis >> Ervaringen in het inzetten en organiseren van oproep- en
reguliere vrijwilligers en de doorzet daarvan naar de toekomst.
5. Beroepsvereniging AGORA >> Wat zijn de uitdagingen en kansen in het organiseren van
vrijwilligers in verpleeg en verzorgingshuizen?
15.45 Nazit, informeel, borrelen.

