Voorstel versimpeling contributie categorieën (bijlage 6)
Algemene Ledenvergadering NOV, 21 juni 2018
Inleiding
Het bestuur heeft het voornemen om de contributie categorieën te versimpelen. De huidige
indeling in 9 verschillende categorieën sluit steeds minder aan bij de werkelijkheid die we zien.
Waar er bij het formuleren van deze categorieën meer dan 10 jaar geleden nog sprake was van
een helder onderscheid tussen lokale organisaties, de regionale en landelijke organisaties, zien
wij deze gebiedsindeling en de financiële draagkracht van de organisaties verder door elkaar
heen lopen:
1. Waar eerder vrijwilligerscentrales voornamelijk lokaal actief waren, zijn door fusies van
organisaties grotere, soms bijna landelijke, welzijnskoepelorganisaties ontstaan met
meerdere daarbinnen acterende centrales. Wat is dan lokaal?
2. De ledengroep van vrijwilligerscentrales werden ingedeeld op basis van de omvang van hun
formatie. Ledenorganisaties, soms ook lokaal, ingedeeld op hun omzet. Dat geeft scheve
verhoudingen.
3. Ook zien we dat grote landelijke koepels ingedeeld zijn bij de categorie van het budget van
hun landelijke organisatie, maar hun provinciale/regionale deelorganisaties met soms
substantiële financiële middelen worden niet in de berekening van hun omzet mee genomen.
Ook dat geeft scheve uitkomsten
Kan dit simpeler en eerlijker?
Voorstel contributie categorieën.
Kernprincipe
NOV heeft eerder het kernprincipes benoemd voor de indeling in de verschillende hoogten van
de contributie die we als richtlijn willen blijven hanteren. Dit principe is een rechtvaardige
indeling naar draagkracht van de organisatie, waarbij de grootste schouders de grootste kosten
dragen.
Uitgangspunten voor een nieuwe indeling:
i.

Een simpeler opzet met minder categorieën.

ii.

Een nieuwe contributiesystematiek welke in het totale contributiebedrag van de leden
budgettair neutraal is. Niet de totale opbrengst verhoogt, maar ook niet verlaagd.

iii.

Hanteren van één grondslag voor de omvang/omzet en daarmee draagkracht van de
organisatie gebaseerd op de financiële jaaromzet.

iv.

Aan de organisaties die nu afgerekend worden op alleen hun landelijke omzet, maar als
organisatie ook een grote omzet hebben op provinciaal/regionaal niveau, het appel doen en
in overleg vast te stellen welke contributie rechtvaardig is in verhouding tot vergelijkbare
organisaties.

v.

Het inrichten van een jaarlijkse toets. De hoogte van de contributie wordt bij nieuw
lidmaatschap vastgesteld en de daarop volgende jaren gecontinueerd. Veelal geeft een lid
zelf aan als de omvang of omzet van de organisatie is afgenomen. Omgekeerd bij groei en
toename horen we als verenging dat niet. Met een random steekproef bleek dat meerdere
organisaties naar hun ooit vastgestelde categorie contributie betaalden maar gezien hun
openbare jaarverslag en jaarrekening echt in een hogere categorie thuis horen. Om ook
daar in rechtvaardigheid een objectieve maatstaf te nemen is het voorstel om een
jaarlijkse simpele toets uit te voeren. Elk jaar in juni-augustus de leden te vragen een
kopie van, of een digitale link naar de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar te
sturen, voor de contributiecategorie van het daarop volgende jaar. Dan lopen we wel een
jaar achter, maar kunnen het wel feitelijk staven. Zowel plus opschaling als min, verlaging.

vi.

Vereenvoudiging van de categorieën (zie bijlage)

Aan de ALV wordt voor besluitvorming voorgelegd:


In te stemmen met een nieuwe indeling en maatstaven van de contributiecategorieën
volgens de bovenstaande uitgangspunten. Het NOV bestuur op deze grondslag het
contributievoorstel voor 2019 uitwerkt en voorstelt in de najaars-ALV.

Bijlage Vereenvoudiging categorieën
Huidige indeling

Contributie
Bedrag
2018

Voor vrijwilligerscentrales
Omvang
A. Kleine centrales: tot 1 fte
B. Middelgrote centrales: 1-3 fte
C. Grote centrales: meer dan 3fte

€ 184
€ 246
€ 492

Voor landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties
Omzet lidmaatschapsbedrag
D. Omzet tot € 250.000 of zonder betaalde krachten
E. Omzet tussen € 250.000 - € 2.500.000
F. Omzet groter dan € 2.500.000

€ 264
€ 616
€ 983

D.Lokale organisaties met een omzet groter dan €
50.000 worden begrepen onder categorie D
G. Voor lokale vrijwilligersorganisaties
Omzet tot € 50.000 of zonder betaalde krachten,
geen
onderdeel uitmakend van een landelijke organisatie
E. Regionale organisaties worden begrepen onder
categorie E.
H. Voor landelijke en regionale organisaties (welzijn,
zorg etc.) met meerdere vestigingen (incl.
steunpunten vrijwillige inzet)Twee of meer
vestigingen
I.Voor aspirant-leden ( Vrijwilligersinitiatieven zonder
rechtspersoonlijkheid)

Voorgestelde indeling

Vrijwilligerscentrales
( Omzet van organisatorische eenheid)
A. Centrales/koepel omzet < €175.000
B. Centrales/koepel omzet < € 250.000
C. Centrales/koepel omzet < € 250.000- - €
2.500.000
G. centrales/koepel omzet > € 2.500.000
Voor vrijwilligersorganisaties.
(omzet van de hele organisatie op
landelijk/provinciaal/lokaal niveau)
D. Omzet tot € 50.000
E. Omzet € 50.000- € 250.000
F. Omzet tussen € 250.000 - € 2.500.000
G. Omzet groter dan € 2.500.000
Blijft zelfde bedrag nu categorie E

€ 92

Blijft zelfde bedrag nu categorie D

€ 983

Regionale organisaties komen als aparte categorie te
vervallen
Vallen onder D-G afhankelijk van omzet

Categorie H
€ 51

Contributie
bedrag op basis
van 2018

€
€
€
€

184
264
616
983

€
€
€
€

92
264
616
983

€ 92

€ 51

