Vergadering d.d.:

20-06-19 (bijlage 1)

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Fedde Boersma (wnd. voorzitter), Menne Scherpenzeel
(wnd. voorzitter), Fenna Noordermeer, Norman Uhlenbusch
(penningmeester), Saskia Buijk
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar, Sanne
van Viegen, Petra van Loon, Nancy Rietveld, Wanda van Doorne, Petra
Zeverboom, Cees van den Bos.
Leden (zie presentielijst)

Afwezig:

Willemijn Gerritsen (met kennisgeving)

Notulen:

Jolieke Schroot (bestuurssecretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Menne Scherpenzeel opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Aanwezigen, die geen lid zijn van NOV, hebben geen stemrecht, maar mogen wel aan de
discussie deelnemen.
2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 24 november 2018
Tekstueel + inhoudelijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen (over de actiepunten)
De bijeenkomst op financieel gebied heeft geen doorgang gevonden. Bij het prikken van een
datum viel de belangstelling weg.
In de contributiebrief zal de meerwaarde van het lidmaatschap benoemd worden
Het opvragen van de jaarcijfers bij de leden zal in juli/aug 2019 plaatsvinden
Een meer overzichtelijke opmaak van de begroting 2020 zal bij de agenda voor de ALV in het
najaar toegezonden worden.
Nationale Vrijwilligersprijzen
Er is een jaarlijkse uitreiking van de Nationale vrijwilligersprijs, ingesteld in 2001. Dit werd
door Movisie vormgegeven. Movisie heeft deze taak teruggegeven aan het Ministerie van VWS.
NOV was ooit de uitvoerder en tijdens de fusie met Movisie en daarna in de uitvoering
betrokken. Vanaf dit najaar heeft NOV de organisatie weer zelf in handen. Er komt een bredere
opzet, waarbij zowel gemeenten als vrijwilligerssteunpunten in voorronden genomineerden
kunnen aandragen. Het wordt een prijzenfestival met in een eerste ronde lokale prijzen en de
winnaars daarvan kunnen naar de landelijke ronde. Na de zomer komt er meer informatie naar
de leden toe. Op zaterdag 28 maart zal de landelijke dag plaatsvinden in Amersfoort op het
‘We doen het samen festival’.

4. Voordracht bestuur
Marianne Besselink stelt zichzelf voor aan de ALV. Zij is opgegroeid op het platteland waar het
noaberschap erg belangrijk en vanzelfsprekend was. Ze is politiek actief geworden op jonge
leeftijd en is vrijwilliger geweest in meerdere organisaties. Nu is zij burgemeester van
Bronkhorst en daarnaast ook nog steeds actief als vrijwilliger. In de afgelopen 2,5 jaar heeft zij
bij het ‘buurtmaken’ in haar eigen gemeente ca 125 initiatieven bezocht waaronder ook veel
vrijwilligersorganisaties.
Met algemene stemmen wordt Marianne Besselink tot voorzitter benoemd.
Het waarnemend voorzitterschap van Menne Scherpenzeel en Fedde Boersma wordt hiermee
beëindigd.
5. Verantwoording over het jaar 2018
Concept-jaarverslag
De activiteiten zijn ondergebracht onder de 3 kerntaken van NOV.
De inhoud van het jaarverslag is in de drie voorgesprekken besproken. Belangrijke punten uit
die bespreking worden nu door de betreffende bestuursleden ingebracht.
Belangenbehartiging
Het politiek ontbijt is erg positief ervaren. Wel wil men graag een actueel thema eraan
gekoppeld zien.
De regeldruk van de overheid moet onder de aandacht blijven. Blijf signaleren als NOV
adresseren bij de overheid. De relatie met gemeenten in het kader van decentralisatie vergt
concrete lobbypunten en voorbeelden. Alle leden die deze hebben worden opgeroepen deze
aan Mark door te geven.
Kwaliteit
Goed Geregeld: doel van het keurmerk is proces van goed vrijwilligersbeleid op gang te
brengen. Het leerproces is essentieel. Goed Geregeld heeft het aantal adviseurs verdubbeld. In
het najaar komt er een Vrijwilligers Tevredenheidsonderzoek beschikbaar voor gebruik door
organisaties.
Gevraagd wordt blijvend aandacht te geven aan de AVG.
Gevraagd wordt of er toegang is tot een “zwarte lijst” VOG? Joost licht toe dat het hier gaat
om tuchtrecht. Het tuchtrecht van vrijwilligers is samengevoegd met die van de sport in het
Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Het gaat om ongewenst gedrag van vrijwilligers die niet
strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, maar dus wel tuchtrechtelijk in de branche. De lijst is
beveiligd. Alleen organisaties die onderdeel zijn van het tuchtrecht kunnen deze lijst inzien.
Daar gelden zware regels voor vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. In het kader van de
privacy is deze niet publiek toegankelijk.
Als een organisatie zich wil aanmelden voor de tuchtrechtlijst kan deze contact opnemen met
Ronald Hetem.

Infrastructuur
Vrijwilligerscentrales pakken de eigen rol naar gemeenten. Gevraagd wordt naar de landelijke
rol van het NOVi-netwerk in de lobby. Het Platform heeft een grote toegevoegde waarde, maar
wordt onvoldoende gebruikt. Men is nogal reactief en niet proactief.
De VOG-uitbreiding functioneert goed.
Naast baten en lasten wil de ALV ook graag de balans opnemen op de website omdat de positie
van NOV dan voor buitenstaanders(niet-leden) duidelijker wordt.
De ALV geeft een compliment over de vormgeving van het jaarverslag. Het is meer een verhaal
geworden dan een droge opsomming.
Besluit: Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Jaarrekening 2018
Er is defensief begroot omdat er in het lopende jaar altijd mutaties zijn.
De bestemmingsreserve voor het congres is gebruikt, daarom is er nu een klein positief
resultaat. Het weerstandsvermogen is gezet op 33%, dat is € 180.000.
Momenteel is de algemene en continuïteitsreserve € 165.000.
Het bestuur zegt hartelijk dank aan Wanda voor haar geleverde werk.
De ALV dechargeert de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid.
6. Rapportage en voorstel experimenten verenigingsdemocratie NOV
Fedde Boersma licht toe dat in 2017 is begonnen met het experimenteren met andere vormen
binnen de statutaire vorm. Hiervoor heeft de ALV groen licht gegeven.
Het platform wordt nu gebruikt voor ledenparticipatie. De jaarrapportage wordt in conceptvorm
hierop gezet, waarop leden kunnen reageren. Ook is de ALV in een andere vorm gegoten:
eerst voorbespreking in 3 rondes en daarna de plenaire vergadering.
Het bestuur stelt voor om in de najaarsledenvergadering formeel te besluiten nog 1,5 jaar
verder te experimenteren.
Het bestuur is erg benieuwd naar de ervaringen van leden en suggesties voor andere
mogelijkheden.
René Edinga(VPTZ) zegt dat hij nog moet wennen aan de mogelijkheden, maar dat NOV vooral
moet doorgaan. Hij vraagt zich wel af wat er gebeurt als er een heikel punt valt in het
vooroverleg – daarna gelijk de plenaire zitting. Dan zitten beleidsvoorbereiding en
besluitvorming wel erg dicht op elkaar. Bij VPTZ wordt de beleidsvoorbereiding eerder gedaan
in een fysieke bijeenkomst.
Norman Uhlenbusch licht toe dat er bij het Handbalverbond actieve webinars worden gehouden
waarin informeel wordt gediscussieerd over de inhoud, zodat de ALV's alleen nog maar formeel
zijn.
John Voetman (UWV) zegt dat de organisatie gezond oogt, vindt het een leuk experiment. Er is
nu ook een zeer goede opkomst waar veel verenigingen jaloers op kunnen zijn. Hij geeft mee
dat NOV zich moet afvragen hoe de boel enthousiast te houden.

Jan-Willem de Bruin (COC Nederland) zegt dat leden een plenair gesprek vaak lastig vinden en
dat het misschien loont om Tafels te organiseren, waardoor leden meer stem krijgen. Iedere
Tafel heeft dan een voorzitter. Die voorzitters kunnen 2x per jaar vergaderen, naast de 2 ALV's.
7. Sluiting
Menne Scherpenzeel sluit de vergadering om 14.40 uur.
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 24 november 2018
2019/20-06 De ALV benoemt Marianne Besselink tot voorzitter
2019/20-06 De ALV stemt in met het beëindigen van het waarnemend voorzitterschap door
Fedde Boersma en Menne Scherpenzeel
2019/20-06 De ALV geeft goedkeuring aan het jaarverslag 2018
2019/20-06 De ALV dechargeert het bestuur over het gevoerde beleid 2018
Actielijst
2019/20-06 Koppel actueel thema aan politiek ontbijt
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