Vergadering d.d.:

19-11-2020 (bijlage 1)

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

namens het bestuur: Marianne Besselink(voorzitter)Fedde Boersma,
Fenna Noordermeer, Norman Uhlenbusch (penningmeester), Saskia Buijk,
Willemijn Gerritsen.
Kandidaat-bestuursleden: Robèrt Feith en Jan Dirk Gardenier.
namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar, Wanda
van Doorne, Petra Zeverboom, Jeanette Barten, Yvonne Snelders en André
Hudepohl.

Afwezig:

Leden (zie presentielijst)

Notulen:

Kandidaat-bestuurslid Sarita Bajnath
Jolieke Schroot ( bestuurssecretaris)

1. Opening en vaststellen agenda
Marianne Besselink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze digitale
ledenvergadering. Zij spreekt de hoop uit dat covid-19 ons in de toekomst de gelegenheid
geeft elkaar weer in levenden lijve te ontmoeten.
De stemming op de kandidaat-bestuursleden heeft voor de vergadering plaatsgehad. De
uitslag komt straks aan de orde bij agendapunt 7.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen vragen binnengekomen.
3. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2020
Tekstueel + inhoudelijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Mededelingen en actuele ontwikkelingen
De Tweede Kamer heeft gevraagd om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen bij
minister. Daartoe wordt in december de actie “#kleingebaar” gestart. Dit is een soort paraplu
waaronder acties kunnen worden ondergebracht. Te denken valt aan mensen in de buurt,
eenzame mensen etc. Een gebaar vanuit de samenleving aan de samenleving.
Iedereen wordt opgeroepen mee te doen.
Yvonne Snelders deelt mede dat op 2 december a.s. het Nationaal Jaar voor Vrijwillige Inzet
officieel geopend wordt. Er is een online talkshow/paneldiscussie o.l.v. Irene Moors.
De uitzending is te volgen op Mensen maken Nederland vanaf 16.30 u. Deze zal opgenomen
worden en is later terug te kijken op de website.
5. Forecast financiële afsluiting 2020.
Norman Uhlenbusch deelt mee dat er een klein positief resultaat is, dat wil zeggen dat NOV op
koers ligt.
De accountant had geen op- en aanmerkingen.
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6. Jaarprogramma 2021.
Zoals ook vorig jaar is er een korte samenvatting van het jaarprogramma gemaakt, geclusterd
naar de kerntaken van NOV.
André Hudenpohl geeft allereerst een compliment over het stuk, maar vraagt zich af hoe het
jaarprogramma van 2020 doorwerkt in 2021.
Marianne Besselink antwoordt dat NOV al behoorlijk is omgeschakeld naar digitaal. De thema’s
en projecten die doorlopen zijn aangepast van fysieke uitrol naar digitaal.
Joost van Alkemade meldt dat er wel verschillen zijn, dat sommige programma’s moeilijk
digitaal uitgevoerd kunnen worden, zoals bijv. Samen Ouder Worden. Dat richt zich op
groepsactiviteiten, maar wordt nu ingezet met activiteiten 1 op 1.
Er treedt ook vertraging op in de meerjarenprogramma’s, waarvan sommige delen worden
doorgeschoven naar eind 2021 en 2022.
De opening van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet is bv nu de 7e versie.
Marianne Besselink zegt dat we moeten roeien met de riemen die we nu hebben. De
kennisboostweek kende meer dan 700 deelnemers.
Ruud de Jong (LVKK): Is er een nulmeting voor de effecten van het Nationaal Jaar, zodat het
enigszins meetbaar is eind 2021?
Joost van Alkemade (NOV): De ambitie is 6% extra vrijwilligers bovenop de 48,5% die er nu
is. Door de covidpandemie is alles onvoorspelbaarder geworden, maar de ambitie blijft.
Mark Molenaar(NOV licht toe dat de website een teller zou hebben, maar dit kon nog niet
gerealiseerd worden. Het wordt wel bijgehouden.
Diana van den Eijnden (Eindhoven Doet) ziet alleen maar voordelen in online, want het bereik
wordt veel groter.
André Hudenpohl (NOV) vraagt of er nog gelobbyd gaat worden richting Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2021.
Mark Molenaar (NOV) zegt dat er geen politiek ontbijt komt met Kamerleden i.v.m. corona.
De Kamerleden zijn nu benaderd om met vrijwilligers in gesprek te gaan en op 2 december
daaraan aandacht te besteden. Joost en Mark zijn bij politieke partijen op bezoek geweest en
hebben samen met het CDA een vervolg gemaakt op de initiatiefnota.
Voor veel partijen is dit een moeilijke tijd – veel kandidatenlijsten gaan op de schop.
De beste contacten zijn nu met de verkiezingscommissies van de partijen.
De vergadering gaat akkoord met het werkprogramma, de begroting en het
contributievoorstel.
7. Voordracht benoeming bestuursleden
De Kandidaat-bestuursleden stellen zich kort voor aan de leden. Jan Dirk Gardenier spreekt uit
dat hij in het bestuur een bijdrage wil leveren aan de uitbreiding van vrijwilligerswerk.
Robèrt Feith is al geruime tijd actief in het vrijwilligerswerk en is bovenal een teamplayer.
Sarita Bajnath kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn door privéomstandigheden en
kan dus geen toelichting geven.
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De leden hebben vooraf aan de vergadering gestemd. Er zijn geen tegenstemmen
binnengekomen. Daarmee zijn de 3 kandidaten benoemd tot bestuurslid.
8. Afscheid Fedde Boersma
Fedde Boersma treedt af na 9 jaar bestuurslidmaatschap.
Marianne licht toe dat hij in 2011 in het bestuur kwam en de portefeuille Jeugdzorg kreeg.
Later hield hij zich bezig met het project In Veilige Handen en met de registratielijst. NOV was
toen nog een kleine vereniging met een klein bureau. Hij heeft meerdere directeuren
meegemaakt. Hij is penningmeester geweest en heeft het interim-voorzitterschap gedeeld met
Menne Scherpenzeel in de periode dat NOV zonder voorzitter was.
Ook heeft hij meegeholpen aan de initiatiefnota van het CDA in 2015, nam deel aan het
Netwerk Wet- en Regelgeving, hield zich bezig met Gratis VOG en heeft een grote bijdrage
geleverd aan het bestuur.
Veel ervaring en deskundigheid verdwijnt nu uit het bestuur.
Marianne bedankt hem voor zijn enorme jarenlange inzet.
Het bestuur zal na de coronacrisis afscheid nemen van Fedde.
Fedde spreekt een kort dankwoord uit.
Hij dankt voor het vertrouwen, gelooft vooral in de samenwerking met de leden: met elkaar en
van elkaar leren acht hij van groot belang. Hij is trots dat het gelukt is het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet te realiseren. NOV is nu een speler die ertoe doet, dat is goed merkbaar in de
contacten met het ministerie van VWS en ook in andere organisaties.
Hij bedankt iedereen hartelijk voor de goede samenwerking.
Scouting Nederland blijft lid van NOV en dus zullen we hem nog wel zien.
9. Rondvraag
Ans Hobbelink (AVVN) zegt dat in 2022 biodiversiteit en klimaat een speerpunt gaan worden.
Er zijn veel vrijwilligers hierin werkzaam. Zij vraagt of NOV hierin iets kan betekenen. Dit zal
meegenomen worden in de afweging.
Ruud de Jong (LVKK) wil een lans breken voor positieve gezondheid als thema en refereert aan
Machteld Huber en Andries Baart.
Joost zegt dat Andries Baart al betrokken is bij Samen Ouder Worden.
Mark Molenaar (NOV) meldt dat Machteld Huber aan de paneldiscussie deelneemt op 2
december a.s.
Marianne Besselink sluit de vergadering om 14.23 u.

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 19 november 2020
2020/19-11 De ALV keurt werkprogramma 2021 goed
2020/19-11 De ALV keurt begroting 2021 goed
2020/19-11 De ALV keurt contributievoorstel 2021 goed
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Aanwezig:

Actief Roermond
AGORA
AGORA
AVVN
CMTC-OVM
ContourdeTwern
De Dierenbescherming
DeedMob B.V.
Hart voor Woerden
Humanitas
INZET078!
LVKK
LVKK
MeerWaarde Welzijn
Nederlandse Rode Kruis
NLvoorelkaar
PEP Den Haag
PVOV Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo
Rijswijk Doet
Samen voor Eindhoven
SESAM academie
Steunpunt Vrijwilligerswerk Het Hogeland
stichting Perspectief
Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen
Trajekt
UVV
VluchtelingenWerk Nederland
VMCA
VPTZ Nederland
Vrijwilligerscentrale Kerkrade Impuls
Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Vrijwilligerspunt Papendrecht
Welzijn Barneveld
Zeekadetkorps Nederland

Monique Seuren
Gepke Keizer-Reiffers
Lisanne Spanbroek
Ans Hobbelink
Lex van der Heijden
Linda van Geffen - Rozendaal
Karlijn Veldkamp
Hendrik-Jan Overmeer
Ellen Vossen
Jolan van den Broek
Karin Bakker
Ruud de Jong
G.J.M. Hoogeboom.
Marjo Frankhuizen
Annet Spijker
Jeroen de Punder
Derk Hazekamp
Huub peters
Marissa Koopmans
Esther Hofstede
Yvonne Lengkeek
Barbara van den Burg
Inez van veen
Bram Abels
Germaine van Elewoud
Ben Soetens
Judith Castelijns
Yvette Van Ree
René Edinga
Helma Kolgen
Mirjam Kaptein
Janny Nijstad
Marieke van den Top
Gert van Beest

4

