Vergadering d.d.:

16-06-2022 (bijlage 1)

Activiteit:

Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV

Aanwezig:

Namens het bestuur: Marianne Besselink(voorzitter), Robèrt Feith,
Fenna Noordermeer, Erwin van Asselt, Max van Tongeren, Peter van Aart.
Namens het bureau: Joost van Alkemade (directeur), Mark Molenaar,
Jeanette Barten, Geertje Huijbers, Nancy Rietveld, Monique de Bree.
Leden (zie presentielijst)

Notulen:

Jolieke Schroot (bestuurssecretaris)

1. Opening.
Marianne Besselink opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij licht toe dat
de locatie van de bijeenkomst (VU Amsterdam) is gekozen omdat hier vandaag ook de Dag
van de Filantropie plaatsvindt, met de presentatie van het meerjarige onderzoek van Geven in
Nederland (GIN).
De agenda wordt vastgesteld.
2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering van 18 november 2021
Tekstueel + inhoudelijk
Er zijn geen opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3. Mededelingen
Gisteren was de eerste uitzending van de Nationale Vrijwilligersprijzen. Er zijn in totaal 3
avonden, gevolgd door de slotuitzending op 6 juli waar de prijswinnaar bekend zal worden
gemaakt. De uitzendingen zijn te volgen op vrijwilligerstv.nl
4. Verantwoording over het jaar 2021
a. Concept-jaarverslag
Het jaarverslag staat online.
Wat betreft belangenbehartiging is er in 2021 een kaartenactie ontwikkeld waarin aandacht
werd gevraagd voor de regeldruk vanuit de overheid. Dit jaar heeft het een vervolg gekregen
met de petitie over de toenemende regeldruk en te veel wet- en regelgeving voor
vrijwilligersorganisaties.
Nederland volgt Europese wetgeving vaak te strak op, waarbij de bedoeling uit het oog wordt
verloren. En rolt wetten en regels integraal over alle organisaties uit. In Finland bijvoorbeeld
hoeven alle ideële organisaties niet te voldoen aan de UBO. Er is dus ruimte in de regelgeving
die Nederland niet benut. In de NOV-netwerken worden tools ontwikkeld hoe toepassing te
geven aan de wet- en regelgeving die kunnen helpen. Het Programma Samen Ouder Worden
krijgt een vervolg in het nieuwe programma Wonen Ondersteuning en Zorg voor Ouderen
(WOZO). Het programma #meedoen krijgt als achtervang financiële ondersteuning van het
VSBFonds en het Oranjefonds als SZW de lopende subsidie van dit jaar niet aanvult. Volgende
week komt er meer duidelijkheid over subsidie van het Ministerie van SZW.

Ondanks de coronacrisis is het een ongelooflijk jaar geweest voor het Nationaal Jaar Vrijwillige
Inzet. De Expedities zijn uitgevoerd, het bedrijfsleven heeft zich aangesloten bij Good Busy.
Het Platform is gegroeid naar 6000 deelnemers.
b. Concept-jaarrekening
Robèrt Feith zegt dat er een positief resultaat van € 67.770 is. Hij spreekt zijn dank uit aan
alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en complimenteert alle projectleiders en ook
het NOV-bureau, met name Wanda van Doorne en Joost.
De grootste lasten zitten in de personeelskosten.
Norman Uhlenbusch (Nederlandse Handbal Verbond) vraagt of er ook een specificatie is van de
gevolgen van COVID-19 op het Nationaal Jaar.
Joost licht toe dat het Nationaal Jaar zeker last van de pandemie heeft gehad. Veel
organisaties zijn nog bezig om te overleven en overeind te blijven. Het kernthema was: hoe
werf je nieuwe mensen/ nieuwe gezichten. Omdat ook de afgelopen twee jaar meer mensen
zijn gestopt dan anders is dit thema actueler dan ooit. Nu pas komen organisaties eraan toe
om zich hiermee bezig te houden. NOV krijgt ruimte van de fondsen en doet een aanvraag bij
VWS om budgetruimte ook nog naar 2023 mee te nemen.
Tom Hillemans (Voedselbanken) vraagt waarom 33% continuïteitsreserve. Bij Voedselbanken
Nederland hanteren ze 1,5 jaar vaste lasten in plaats van een percentage.
Robèrt antwoordt dat de ALV dit zelf heeft vastgelegd in de vergadering van 24-11-2018.
Elke organisatie gaat daar anders mee om.
Oege Faber (Vereniging Mensa Nederland) vraagt wat de reden is om nu niet het bedrag gelijk
vol te maken.
Robèrt zegt dat dit een percentage is om naar toe te groeien en ook andere doelbestemming
mogelijk te maken.
Tetje Falentijn (Landschappen.nl) vraagt of die €17.000 voor validering competenties niet uit
subsidie te financieren is.
Joost antwoordt dat dit geld komt uit de jaarsubsidie 2021 van VWS welke niet volledig is
gebruikt. Het Europees project (Upval; upgrading Validation) heeft in de samenwerking met 5
landen tools en aanpak ontwikkeld. Dat heeft langer tijd genomen. En er is behoefte aan een
nog verdere concretiseringsslag van de eindproducten/tools vanuit dit EU-programma.
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening.
De ALV stemt in met de bestemming reserves.
De ALV dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid.
5. Bestuurssamenstelling
Fenna Noordermeer leidt de herbenoeming van Marianne Besselink in en verklaart dat het
bestuur heel blij is met de tandem Marianne-Joost.
De ALV stemt in met de herbenoeming van Marianne Besselink met een luid applaus.
De ALV stemt in met de tekst van de bestuursvacatures.

6. Richting en focus werkprogramma NOV 2023
Het plan wordt bezien vanuit de terugblik op het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.
Dit liep van september 2020 - december 2021. De Expedities en het programma Good Busy
lopen verder door.
Alle producten van het Nationaal Jaar zijn nog digitaal beschikbaar op het Platform, zowel de
campagne als de inhoud. Er is veel gebruik gemaakt van de materialen.
10.000 mensen hebben de Vrijwilligerstest gebruikt om te kijken welk vrijwilligerswerk bij hen
past. Voor de campagne van Mensen Maken Nederland zijn tools ontwikkeld zodat organisaties
die geen pr-afdeling hebben toch op professionele wijze ermee konden werken.
Met de Expeditie Nieuwe Gezichten zijn mensen getraind die aan organisaties training konden
geven, zgn. expeditieleiders. Er is een spel ontwikkeld en er zijn 3 kennisboostweken
gehouden. In het najaar zal gekeken worden of er ook een lightversie van Expeditie Nieuwe
Gezichten kan komen. Good Busy is een community van bedrijven die hun medewerkers
inzetten voor vrijwilligerswerk. Het is een win-win situatie en levert bedrijven ook veel op. Het
is gericht op structurele samenwerking.
Deelnemende organisaties aan het Nationaal Jaar zijn bevraagd wat ze hebben gedaan.
De waardering was 7,8.
Het werven van nieuwe vrijwilligers is voor veel organisaties het komende jaar ook het
belangrijkste thema.
Bianca Talen (Zwolle Doet) zegt dat binden en behouden van vrijwilligers een belangrijk thema
is en niet het werven.
Vraag aan de ALV: Aan welk maatschappelijk vraagstuk zou NOV meer aandacht moeten
geven?
Tom Hillemans (Voedselbanken): de bestuurssamenstelling en teamsamenstelling moet een
betere afspiegeling van de maatschappij zijn. In de regio Den Bosch is een pilot gaande die
gericht is op inclusiviteit, mensen met een migratieachtergrond.
Samenwerking in lobby is steeds belangrijker. NOV heeft expertise op het gebied van het
vrijwilligerswerk, NOV pak dan ook die regie!
René Edinga (VPTZ) vraagt of we zelf niet krachtiger kunnen worden. NOV is het gezicht en de
stem(vertegenwoordiger) van de vrijwilligerssector. We moeten de buitenkant krachtiger
maken.
Marianne Besselink vraagt hoe we de sector meer kracht kunnen geven.
Max van Tongeren zegt dat diversiteit een middel is om iets te bereiken en geen doel op zich.
Oege Faber (Vereniging Mensa Nederland) zegt dat leden zich gedragen als klant, ze betalen
contributie en eisen bepaalde dingen.
Tom Hillemans (Voedselbanken) wil dat NOV ophoudt met in de teksten onderscheid te maken
tussen professional en vrijwilliger. Veel vrijwilligers voelen zich professional.
Ook zegt hij dat jongeren graag vrijwilligerswerk doen op hun manier. Organisaties zijn daar
nog niet klaar voor.
Carla van der Vlist (Schuldhulpmaatje Nederland) zegt dat daarom verjonging in besturen een
probleem is omdat veel besturen de eigen cultuur in stand houden.
Max van Tongeren geeft aan dat er in Expedities voorbeelden zijn waarbij dat wel gelukt is.
René Edinga (VPTZ) zegt dat het gaat om eigenaarschap. Als je ruimte geeft worden mensen
mede-eigenaar van je club.

Volgende vraag aan de ALV: NOV is een vereniging met leden. Wat is voor jou belangrijk in dit
lid-zijn?
De meesten vinden het belangrijk om kennis te delen, de belangenbehartiging en de lobby die
NOV doet.
Edith Starreveld (Deventer Doet) vraagt waarom er geen bijeenkomsten van het NOVi-netwerk
meer zijn. Zij vindt de netwerken belangrijk en de ondersteuning ervan.
Nancy Rietveld licht toe dat het NOVi een 2-jaarlijkse conferentie houdt. In 2021 heeft deze
niet plaatsgehad vanwege het Nationaal Jaar. Deze is verschoven naar 7 november 2022.
Wel zijn er in de kennisboostweken sessies georganiseerd voor vrijwilligerscentrales. De
ondersteuning voor NOVi-netwerk heeft een beperkt aantal uren. Naast NOVi-netwerk zijn er
regionale netwerken en is er een gezamenlijk platform.
7. Rondvraag en sluiting.
René Edinga (VPTZ) vraagt of het thema voor het jaarcongres 2023 al bekend is.
Joost antwoordt dat dit nog niet zo is, er is ook nog geen datum bekend. Maar het blijkt wel
dat er een enorme behoefte is om kennis te delen met elkaar en te leren van elkaar, ook over
sectoren heen.
Marianne zegt dat vergeten is bij agendapunt Bestuursvacatures te vermelden dat Sarita
Bajnath op eigen verzoek is gestopt met het bestuurslidmaatschap. Daarom zijn er nu
meerdere vacatures.
Joost deelt mee dat Tijd voor Actie kaarten heeft gemaakt voor MDT die gesprekken tussen
ouderen en jongeren vice versa kunnen stimuleren. Hij zal na de vergadering deze uitdelen.
Marianne noemt Monique de Bree en bedankt haar en het totale programmateam van het
Nationaal Jaar voor hun inzet.
Marianne Besselink sluit de vergadering om 13.55 u.

Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering Vereniging NOV d.d. 16 juni 2022
2022/16-06 De ALV stemt in met de herbenoeming van Marianne Besselink
2022/16-06 De ALV gaat akkoord met het jaarverslag
2022/16-06 De ALV gaat akkoord met de jaarrekening en stemt in met de bestemming van de
reserves en dechargeert het bestuur
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