Verslag van de alternatieve Ledenraad van Koninklijk NVVHVROUWENETWERK op 8 mei 2020 en de uitkomst van de
raadpleging van 43 afdelingen.

Voorstellen alternatieve ledenraad 2020
Wegens de coronacrises waren vergaderingen vanaf 12
maart 2020 door de overheid verboden en moest de
ledenraad worden geannuleerd. Het AB heeft om die reden
een alternatieve, digitale ledenraadpleging gehouden en
aan alle afdelingen 5 voorstellen voorgelegd met het
verzoek om daar op te reageren.

Besluiten
Voorstel 1.
Het vaststellen van de jaarrekening 2019.
Alle 43 afdelingen gaan akkoord met de jaarrekening en
hebben dat per mail kenbaar gemaakt.

Voorstel 2.
Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde
financiële beleid in 2019
Alle 43 afdelingen hebben middels de mail hiermee
ingestemd
Voorstel 3.
Vastellen van het Jaarverslag van de secretaris .
Tekstueel 2 opmerkingen van Bolsward en Buitenpost.
Ondersteuning regio’s: Buitenpost ligt in de regio Friesland
en niet in Groningen. En er is in Buitenpost een
themabijeenkomst geweest over consumentengedrag en in
de regio Groningen, in Appingedam , “Een dag tegen
Eenzaamheid “ georganiseerd.

De jaarrekening 2019 is hiermee
op 12 mei 2020 vastgesteld.

Decharge over het gevoerde
beleid in 2019 is hiermede op 12
mei 2020 vastgesteld.

Met het opnemen van de
tekstuele wijziging is het
Jaarverslag van de secretaris
unaniem vastgesteld.

Voorstel 4.
Vaststellen van de begroting voor 2020 en de afdracht voor
2020 terug te brengen van €13,00 tot € 7,50 per lid per
jaar.
De begroting is opgesteld met de bijdrage van €7,50 en
geeft aan dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een
gering tekort wordt voorzien van € 1273 . Dit vanwege
wegvallende structurele kosten van kantoor en
medewerkster. Daarnaast is een post van € 5000,opgenomen voor transitie naar een kleinere organisatie. Bij
de rekening aan de afdelingen die in februari zijn verstuurd
is door het AB vooruitlopend op het besluit van de
Ledenraad al uitgegaan van de verlaagde bijdrage, wel
wetend dat de hoogte van de bijdrage pas op de Ledenraad
kan worden vastgesteld wel in de overtuiging dat dit
voorstel zal worden ondersteund. .

Voorstel 5.
Bestuurssamenstelling.
Herbenoemen Mevr. E.C.M van de Schilde als bestuurslid en
mevr. B.H. Scheffer-Versluis als voorzitter.
Mevrouw H. de Wit van de Horst en mevr. A.P.D.
Mastenbroek treden tussen af en beëindigen hun
bestuurslidmaatschap.

41 afdelingen gaan akkoord met de
voorgestelde begroting en 2
afdelingen hebben opmerkingen,
Hiermede is door een overgrote
meerderheid ingestemd met de
begroting voor 2020 en de
afdracht van € 7,50 per jaar per
lid..
- De afdeling Haarlem merkt op dat
de gevolgde procedure van
vaststellen van de bijdrage niet
juist is. Heeft veel vragen hoe het
nu verder moet. De vragen zijn per
brief beantwoord.
- De afdeling Buitenpost gaat niet
akkoord met de procedure en is
niet akkoord met de begroting en
volgens hen kan de verlaging pas
2021 ingaan.
De afdeling Bolsward vraagt of nu
de eerder gestelde limiet van de
reserve nl. €75.000 in het zicht
komt er aanleiding is om te
stoppen als NVVH . Het antwoord
is nee, dat is niet nodig. Door te
reorganiseren, met een kleine
organisatie te werken vanuit huis is
de begroting sluitend zelfs met een
verminderde bijdrage van de
leden.

Alle 43 afdelingen gaan akkoord
met de herbenoeming van de 2
bestuursleden.

Samenvatting :
Door deze steun van de afdelingen kan het gekozen AB
verder met de transitie naar een kleine, efficiënte
organisatie waarbij door de drie AB leden vanuit huis wordt
gewerkt, het centrale adres aanblijft , de bereikbaarheid is
gewaarborgd en de professionele ondersteuning voor de
website wordt uitgebreid. Op deze manier kan Koninklijke
NVVH-VROUWENNETWERK op een financieel gezonde
manier voortbestaan en haar landelijke rol voor de leden en
binnen de vrouwenorganisaties behouden.

NVVH-VROUWENNETWERK heeft
toekomst.

