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Perspectief vervolg digitale én live ALV

Aan

Perspectief experimenteren met NOV verenigingsdemocratie
Gezien de huidige werkelijkheid met het Covid 19 virus is het eerder als experiment geformuleerde
traject om de ALV anders te doen organiseren, nu gewoon de nieuwe werkelijkheid.
Waar wij zelf ook van de ene videocall in de andere overgaan, zal ook de ALV dit keer geheel
digitaal zijn.
Waar met de ALV eerder de afspraken zijn gemaakt in het continueren van de veranderingen in de
wijze van vergaderen, de participatie en inbreng op de agendastukken als experiment, lijkt de tijd
ons in te halen en gewoon te spreken over een voortgaand proces in het organiseren van de ALV.
Deze te innoveren naar gelang de situatie en de opgedane ervaringen. Met opvolgende relatief
kleine stappen doen we het anders dan eerder. Dit wil het bestuur verder voortzetten binnen de
mogelijkheden van onze statutaire spelregels. Op basis van de ervaringen of iets bevalt en werkt
kunnen stappen gezet worden.
De eerder in juni 2019 geformuleerde kaders blijven daarmee uitgangspunt:
I. De formele structuur handhaven
a. De formele statutaire structuur van de ALV te handhaven.
b. Alle beslissingen dienaangaande te nemen in de vergadering.
II. Vernieuwend proces
c. Participatie via de community site van NOV: https://www.vrijwilligerswerk.nl/default.aspx
d. Tussentijds aandienende vormen en voorbeelden te proberen.
e. In het verlengde van de ALV te gaan werken met polls, enquêtes, vormen van raadpleging.
ALV 19 november 2020 en daarop volgende
Met de ervaringen van deze ALV in juni is het idee om digitale deelname te blijven faciliteren naar
een dan ook weer mogelijke fysieke vergadering. Via livestream is de vergadering dan ook op
afstand te volgen en aan de besluitvorming deel te nemen. Leden kunnen dan kiezen hoe zij
aanwezig zijn.
Het is belangrijk om na elke ervaring goed te kijken wat in de context, ledengroep en cultuur van
Vereniging NOV past en de dialoog en de formele inspraak en besluitvorming versterkt.

