Vergadering

18-11-2021 (bijlage 1)

d.d.:
Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Marianne Besselink(voorzitter), Robèrt Feith,
Fenna Noordermeer, Willemijn Gerritsen, Sarita Bajnath, Jan Dirk
Gardenier.
Kandidaat-bestuursleden: Erwin van Asselt, Max van Tongeren, Peter
van Aart.
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar,
Wanda van Doorne, Petra Zeverboom, Jeanette Barten, Petra van
Loon, Nancy Rietveld, Monique de Bree.

Notulen:

Leden (zie presentielijst)
Jolieke Schroot ( bestuurssecretaris)

1. Opening.
Marianne Besselink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vorige
week heeft het bestuur moeten besluiten om deze vergadering digitaal te houden.
Stemmen vindt plaats met de Mentimeter-app. Iedere stemgerechtigde heeft een mail
ontvangen met daarin de link. Nog niet iedereen heeft gestemd.
2. Vaststelling agenda.
Er komen nog mededelingen die qua besluitvorming de agenda zullen omgooien.
Robèrt licht toe dat de begroting 2022 niet in stemming gebracht wordt, omdat het
gesprek met VWS over de subsidie morgen plaatsvindt.
3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2021
Tekstueel + inhoudelijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen
Mensen maken Nederland – er wordt een opsomming gegeven wat gedaan is en wat
de plannen zijn.
Good Busy is een belangrijk project. Het is opgestart in het kader van het Nationaal
Jaar, maar blijft een doorlopend project in 2022. Fenna Noordermeer, voorzitter van de
Adviesraad Good Busy, licht het project toe:
•

De Adviesraad is 3 x bijeengeweest. Ook is er vergaderd op het ministerie van SZW
met staatssecretaris Dennis Wiersma.

•

De website Good Busy is gebouwd om bedrijven te stimuleren
medewerkersvrijwilligerswerk in te zetten.
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Actuele ontwikkelingen
Ben Soetens (UVV Nederland): Wij zien een sterke afnamen van leden van UVV door
de vergrijzing. UVV had 29 afdelingen, dat zijn er nu nog 21. Er zijn ca 3600
vrijwilligers over. UVV gaat zich oriënteren op de toekomst en ziet hier nu geen rol
voor NOV in.
5. Forecast en financiële afsluiting.
Robèrt Feith licht de begroting toe. Deze is nog niet vast te stellen – dat heeft inherent
effect op het werkprogramma. Het contributievoorstel wordt wel in stemming
gebracht.
Er zijn diverse Pm-posten.
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een hogere instellingssubsidie. Deze
gaat van € 210.000 naar € 710.000 als het ministerie akkoord gaat. Het is nu nog
geen harde werkelijkheid. Hopelijk is er morgen uitsluitsel.
De begroting zal nog in een schriftelijke stemming aan alle leden worden voorgelegd.
De organisatie is financieel gezond, er zijn voldoende middelen.
Er zijn geen/weinig risico’s met betrekking tot contractverplichtingen.
Robèrt spreekt zijn dank uit aan Joost, Wanda en alle projectleiders voor het heldere
financieel beleid en de heldere verantwoording.
Mart Sinke (Dorpshuis Opmeer) vraagt of er kans is dat de subsidie teruggedraaid
wordt na de coronasituatie. Joost licht toe dat terugdraaien van eerdere subsidie
beschikkingen niet te verwachten is. De meeste programma’s zijn meerjarig. NOV is
goed in beeld bij de overheid, de trend is opgaand. We raken niet uit beeld. Het
vooralsnog niet honoreren van de hogere aanvraag van de instellingssubsidie voor
2022 heeft geen verband met het terugdraaien van subsidie.
Roel Bueneker (Koornetwerk) vraagt of er op de balans voldoende middelen staan voor
projecten die geen subsidie krijgen.
Joost geeft aan dat alle projecten gesubsidieerd zijn en er alleen projectmedewerkers
worden aangenomen als ook zeker is dat het project subsidie krijgt. Daarnaast is er de
basisorganisatie met de jaarlijkse toekenning van de instellingssubsidie .
Momenteel zijn er voldoende middelen om aan verplichtingen te voldoen.
NOV heeft geen eigen vermogen om projecten te financieren.
Marianne zegt dat er een verhoogde instellingssubsidie is aangevraagd. De
kabinetsformatie duurt echter eindeloos. NOV maakt afweging wat de maatschappij
nodig heeft.
Roel Bueneker(Koornetwerk) zou graag de volledige balans zien om helder te krijgen
hoe de verhoudingen zijn tussen projecten en basisorganisatie.
Robèrt geeft aan dat de balans bij de jaarrekening wordt weergegeven, en vindt het
een goed idee om deze ook bij de begrotingsbehandeling in de najaarsvergaderingen
ter info mee te sturen.
De ALV stemt in met de forecast.
De ALV gaat akkoord met schriftelijke stemronde.
6. Jaarprogramma 2022
Hierbij wordt dezelfde kanttekening gemaakt als bij de begroting. Als de subsidie niet
hoger wordt zal het programma aangepast worden. NOV doet haar best om in het
coalitieakkoord te worden opgenomen. Grote projecten worden doorgezet.
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René Edinga (VPTZ) vindt het gelieerd aan de financiële mogelijkheden, een ambitieus
plan. De grootste zorg is welke mogelijkheden we houden na Covid-19. Hij ziet een
belangrijke rol voor vrijwilligersorganisaties. Hij vindt het een mooi resultaat.
Ook het werkprogramma zal in aangepaste wijze schriftelijk worden voorgelegd aan de
leden.
Contributieverhoging
Joost licht toe dat de verhoging uitsluitend te maken heeft met de indexering.
De ALV gaat akkoord met het contributievoorstel.
7. Voordracht benoeming bestuursleden.
De kandidaat-bestuursleden stellen zich zelf voor.
Max van Tongeren is 29 jaar en heeft meer dan 10 jaar ervaring in vrijwilligerswerk,
zowel bij het Rode Kruis als bij de Fietsersbond. Hij wenste eerder van NOV gehoord te
hebben, want iedere vrijwilliger heeft een steuntje in de rug nodig. Hij kijkt er naar uit
iedereen op fysieke locatie te leren kennen.
Peter van der Aart is 58 jaar en actief als vrijwilliger in de sport bij bonden en
verenigingen. Hij is nu actief binnen de honkbal. Hij is jurist arbeidsrecht en sportrecht
en heeft 20 jaar geleden al samen met NOV en VWS gewerkt aan het rapport over
knelpunten in vrijwilligerswerk.
Erwin van Asselt is 27 jaar en initiatiefnemer van Buurtmaaltijden Overvecht in
Utrecht. Dit begon hij tijdens de corona. Hiermee won hij de Nationale Vrijwilligersprijs
2021. Hij vindt vrijwilligerswerk krachtig en hoopt dit verder te kunnen mplementeren.
Alle drie de kandidaten brengen expertise mee waarmee het NOV-bestuur erg blij is.
De leden hebben vooraf kunnen stemmen.
Uit de stemming blijkt dat de ALV akkoord gaat met de benoeming.
Hierna heet Marianne; Max, Peter en Erwin van harte welkom in het bestuur.
8. Afscheid Willemijn Gerritsen.
Marianne zegt dat Willemijn 3 jaar geleden is toegetreden tot het bestuur en wegens
persoonlijke redenen en verandering van werkomgeving heeft besloten te stoppen.
Zij heeft de portefeuille Jongeren binnen het bestuur vormgegeven.
Marianne dankt haar voor haar inzet en de manier waarop ze dit gedaan heeft.
Willemijn zegt dat ze van een vrijwilligersorganisatie naar een overheidsinspectie is
gegaan en dat de portefeuille Jongeren nieuwe energie verdient.
Zij dankt het bestuur voor de afgelopen periode en roept hen op vooral kennis en
expertise te blijven uitwisselen en daarin ook Max te betrekken.
9. Rondvraag.
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
9. Sluiting.
Marianne Besselink sluit de vergadering om 14.26 u.
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 17 juni 2021
2021/18-11 De ALV stemt in met de forecast
2021/18-11 De ALV stemt in met een schriftelijke stemronde voor zowel begroting als
werkprogramma
2021/18-11 De ALV gaat akkoord met de contributieverhoging
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Aanwezig:

AGORA
Alzheimer Nederland
Apeldoor Pakt Aan
Centrum Vrijwilligerswerk Brielle &
Westvoorne
DeedMob B.V.

G. Keizer - Reiffers
Alina Halaszi
Ron Wiegers

Dorpshuis Opmeer

Mart Sinke

Eindhoven Doet
Eindhoven Doet (Lumens)
Handjehelpen
Humanitas & Greenpeace
KBO-Brabant
KBO-Brabant
Koornetwerk Nederland
Lvkk
Medisch Centrum Leeuwarden
NLvoorelkaar
NPV Zorg voor het Leven
Resto VanHarte
Rode Kruis District Flevoland
SchuldHulpMaatje Nederland
Scouting Nederland
Sociom
Stichting Present
Stichting Vier het Leven
Stichting Welzijn Brummen
Unie van Vrijwilligers Nederland
UVV NEDERLAND
Vereniging Humanitas
VIP Gouda
Voedselbank Breda
VPTZ Nederland
Vrijwilligerscentrale Arnhem
Vrijwilligerscentrale Arnhem
Vrijwilligerscentrale Huizen
VrijwilligersInformatiePunt gemeente gouda
Vrijwilligerspunt Heemstede
VWC Amstelland
Welzijn Baarn
Welzijn Noordwijk
Welzijn Noordwijk
Welzijn West Betuwe
WonenPlus Alkmaar
Zeekadetkorps Nederland
ZwolleDoet!

Diana
Carla van Herpen
Danielle van Helden
Wilma vd Elzen
Wilma Schrover
Ellen Willemsen
Roel Bueneker
Ruud de Jong
Hella Botman
Jeroen de Punder
Martijn Schot
Polle Janssens
Esmee Buitenhuis
Carla van der Vlist
Marijke Hodes
Samantha Regeer
Pieter Cnossen
Annerieke Vonk
Ans Venselaar
John Voetman
Ben Soetens
Kiki Ronday
Ingrid vink
Thijs Verhees
René Edinga
Carolien Loomans
Naomi Bakker
Jolanda
minka Kleve
José van Duin
Eerde de Swart
Leandra Hubers
Corrie Hunnekink
Aleid Guijt
Ineke van Hazendonk
Daniella IJsveld
G.H. van Beest
Bianca Talen

Anja Hollanders
Hendrik-Jan Overmeer
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