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Leden van de Algemene Ledenvergadering
NOV-bestuur
Programma en agenda ALV donderdag 17 november 2022

Locatie: 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)
Algemene Ledenvergadering
12.30- 13.00 Inloop en lunch
13.00- 14.30 ALV
Omdat we met een grote groep bij elkaar komen vragen we dat je vooraf goed vaststelt dat je
geen Corona hebt en bij twijfel jezelf test.
De ALV is in twee ronden:
Ronde 1: Voorgesprek ( 13.00- 13.30 uur).
In kleine groepen met een bestuurslid kunnen vragen of onduidelijkheden over de
agendapunten besproken worden.
Ronde 2: De plenaire vergadering ( 13.30- 14.30 uur).
AGENDA

Status

1. Opening

2. Vaststellen agenda

Vaststellen

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2022. (bijlage 1)

Vaststellen

4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen.

Informeren

5. Forecast financiële afsluiting 2022. (bijlage 2)

Informeren

6. Jaarprogramma 2023
•

Bespreektekst: Samenvatting werkprogramma 2023 en doorkijk ’24-

Goedkeuren

‘27 (bijlage 3)
•

Uitgebreid concept werkprogramma 2023 (bijlage 4)

•

Contributievoorstel 2023 (bijlage 5)

Goedkeuren

•

Concept begroting 2023 (bijlage 6a)

Goedkeuren

•

Toelichting concept begroting 2023 (bijlagen 6b)
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7. Voordracht benoeming bestuurslid
•

Voorstel benoeming (bijlage 7)

Vaststellen en
Goedkeuren

8. Afscheid bestuurslid Fenna Noordermeer

9. Sluiting om 14.30 uur

14.45- 16.15
Inhoudelijk Thema: ‘Het grondmotief van vrijwilligerswerk is liefde’. Wat betekent
dat voor het gesprek met de gemeente/het rijk?
Verwonderzoek
In opdracht van NOV hebben de onderzoekers van het bureau Verwonderzoek de afgelopen
jaren onderzoek gedaan naar gemeentelijk beleid rond vrijwilligerswerk. Zij delen hun inzichten
als aftrap van deze middag.
Een korte preview:
In hun zoektocht naar antwoorden op de vraag wat goed vrijwilligerswerkbeleid is, komen de
onderzoekers tot de slotsom dat goed beleid onderkent dat vrijwilligers hun werk niet doen
omdat de gemeente dat fijn vindt, maar omdat ze zelf iets goeds willen doen. Goed beleid
onderkent daarmee dat het grondmotief van vrijwilligerswerk de liefde [voor een bepaald
onderwerp] is. Goed beleid spant deze liefde niet voor het karretje van gemeentelijke
doelstellingen. Het waardeert, faciliteert en kanaliseert deze liefde.
Gemeenten benoemen zelf een aantal uitdagingen waar ze mee te maken hebben. De
belangrijkste zijn:
•

Het werven/behouden van vrijwilligers.

•

Meer activistisch vrijwilligerswerk.

•

Er is te weinig budget om goed vrijwilligerswerkbeleid te voeren.

•

Gemeenten willen vrijwilligers(organisaties) graag serieus nemen en herkennen daarbij het
risico dat vrijwilligers worden ‘ingekapseld’ of ‘geïnstrumentaliseerd’.

•

Gemeenten worstelen ook met het vrijwillige karakter van tegenprestaties. Is het wel
wezenlijk vrijwillig? En gaat het ten koste van betaalde banen?

•

Gemeenten zoeken naar manieren om goed om te gaan met bewonersparticipatie. Dit lukt
beter in het beheer van de openbare ruimte dan in het sociaal domein.

De sociale basis uiteengezet
Steeds meer gemeenten en ook VWS plaatsen vrijwilligerswerk in het bredere en nieuwe kader
van de ‘Sociale Basis’. Waar staat dit nu voor en kunnen we ons voordeel hiermee doen?
Inhoud en het denken vanuit dit perspectief worden toegelicht.

Actieve werkvorm het KENNISCAFE.
In kleine groepen zullen we meerdere deelthema’s bespreken en uitwerken. Dit gaat in drie
snelle ronden. Uitkomsten zullen verwerkt en gedeeld worden met alle deelnemers.
Deelthema’s:
•

Instrumenteel inkopen/inzetten van vrijwilligers/organisaties.

•

Meer, nog meer vrijwilligers in de zorg gezocht.

•

Activistisch vrijwilligerswerk in relatie tot de overheid.

•

Welke vrijwilligersbasis vraagt de sociale basis?

•

Betaling van vrijwilligers; oplossing of moeras?

•

???? Wild card.

16.15 Nazit, informeel, drankje.

