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Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2022 (bijlage 5)
NOV-bestuur
November 2022
Voorstel contributietarieven 2023

Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor de contributietarieven 2022 met een
percentage van 2,5 % te indexeren voor 2023. De algemene prijsindexering 2022 zal naar
verwachting tussen de 9 en 10 % uitkomen. Voor NOV is met name de stijging van de
arbeidskosten (loonkosten en andere vergoedingen) de meest relevante factoren. Die komen
uit op het percentage van 2,5%
De aangepaste contributietarieven zijn hieronder weergegeven.
De Algemene Ledenvergadering heeft in 2019 besloten eens in de 3 jaar een uitvraagronde te
houden bij de leden van de jaarcijfers van het voorgaande jaar om met behulp daarvan de
lidmaatschapsindeling actueel te kunnen houden. De uitvraagronde heeft plaats gevonden in
het afgelopen jaar. Een klein aantal organisaties is daarmee in een andere contributie tarief
terecht gekomen (naar boven en naar beneden).

Contributietarieven 2023
Lidmaatschapscategorieën:

contributietarief

Contributietarief

2022

2023

Vrijwilligerscentrales en andere
ondersteuningsorganisaties
(Omzet v/d organisatorische eenheid)
A. Omzet organisatie < € 175.000

€ 194,00

€ 199,00

B. Omzet organisatie < € 1.000.000

€ 261,00

€ 268,00

C. Omzet organisatie < € 2.500.000
G.

Omzet organisatie > € 2.500.000

€ 654,00

€ 670,00

€ 1.043,00

€ 1.069,00

€ 98,00

€ 100,00

€ 261,00

€ 268,00

Vrijwilligersorganisaties
(Omzet v/d gehele organisatie op
landelijk/provinciaal/lokaal niveau)
D. Omzet < € 50.000
E.

Omzet < € 1.000.000

F.

Omzet < € 2.500.000

€ 654,00

€ 670,00

G. Omzet > € 2.500.000

€ 1.043,00

€ 1.069,00

€ 54,00

€ 55,00

Vrijwilligersinitiatieven zonder
rechtspersoonlijkheid
H. Aspirant-lidmaatschap – duur maximaal 3 jaar

3527 LA Utrecht
Kon. Wilhelminalaan 3

algemeen@nov.nl
T 030 230 71 95
www.nov.nl

LinkedIn: Vrijwilligerswerk
Twitter: @VerenigingNOV

Rabobank 3692.73.141
IBAN: NL16 RABO 0369 2731 41 EUR
KvK Utrecht 301 26 706

Uitgangspunten voor hoogte contributie 2023
Vereniging NOV hanteert het solidariteitsprincipe als leidend bij het bepalen van de hoogte van
het contributiebedrag. Het contributiebedrag is gekoppeld aan de omzet van de lid-organisatie.
Bij aanmelding voor het lidmaatschap vóór 1 juli van een lopend jaar wordt de contributie voor
het gehele jaar berekend, na 1 juli wordt een half jaar in rekening gebracht. Opzegging kan in
principe alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar worden geëffectueerd.
Voordelen verbonden aan lidmaatschap.
Alle leden van de Vereniging NOV hebben voordeel van:
Collectief voordeel uit de mede door NOV veroverde landelijke regelingen van de overheid:
• Gratis VOG voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen/in kwetsbare situaties.
• Landelijke vrijwilligersverzekering.
• De forfaitaire vrijwilligersregeling.
Lobby van goede condities voor het vrijwilligerswerk, o.a.
• Terugdringen regeldruk.
• Proportionaliteit in risicoprofiel van maatschappelijke organisaties in het bancair beleid.
• Stimulering investeringen.
Voordelen in de vereniging
• Gratis deelname aan NOV-themabijeenkomsten.
• Substantiële korting op toegang tot NOV-congres of in samenwerking met NOV
georganiseerde bijeenkomsten.
• Toegang tot zowel de open groepen op het Platform Vrijwillige Inzet als de besloten
ledengroepen.
• Ledentarief op conferenties zoals die voor de vrijwilligerscentrales.
• Deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daarmee invloed op beleid, de
politieke lobby agenda en programma’s van Vereniging NOV. Ieder lid heeft 1 stem.
• Deelname aan de themabijeenkomsten die aan de ALV gekoppeld zijn.
• Deelname aan fysieke vaste netwerken: Wet- & Regelgeving, LOVZ, Lobby en
Communicatie, NOVi.
• Nieuwsbrieven.
Voor aspirant-leden gelden dezelfde rechten met uitzondering van het stemrecht tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht.
Voor activiteiten die in principe ook voor niet-leden toegankelijk zijn, ontvangen de leden van
Vereniging NOV altijd een substantiële korting.
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