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Programma



1. Opening en welkom

2. Verslag 15 maart en 21 juni 2018



3. Terugblik



Tot 1-11-2018

57 Events 
op de website NVO2

57 events met een 
financieel voordeel 
oplopend tot € 2.650,-



NVO2 
LinkedIn

(mrt’17 – okt’18)



NVO2 
Werkgroepen 12 actieve werkgroepen

In 2018 4 nieuwe groepen 
gestart of in opstartfase 

Leiden 20 jaar

Midden Nederland wachtlijst



NVO2 
Samenwerkingspartners



4. Bestuurswisselingen

5. Samengaan NOBTRA & NSCU
Noot: Een besluit nemen is alleen mogelijk als minimaal 50% van de leden aanwezig is en 
2/3e van de aanwezige leden moet instemmen. Als we niet over het besluit kunnen 
stemmen, dan is de besluitvorming op de extra al geplande ALV op 29 november 2018 
door de dan aanwezige leden. In deze ALV geven we dan alleen een korte toelichting op 
het samengaan. 



5. Samengaan NOBTRA & NSCU
 Doel samengaan

 Vorm nieuwe organisatie 

- Juridisch
- Organisatorisch 

 Condities vanuit NVO2
- Bemensing nieuwe organisatie (bureau organisatie en bestuur) -
- Financieel
- Contributie 

- Eigen Vermogen

 Besluit overgang naar nieuwe organisatie – opheffen NVO2 per 1 januari 2019 



Richting nieuwe netwerkorganisatie…. ….

Missie
“NNN”is hét onafhankelijke netwerk dat zich  richt op verbinding en 
professionalisering van onze doelgroep.  We maken, bundelen en verspreiden 
kennis, ervaring en trends  waardoor de kwaliteit van het vakgebied leren en 
ontwikkelen  wordt gewaarborgd. 

Doelgroep
“NNN” is er voor alle professionals en organisaties  van nu en de toekomst die 
anderen faciliteren  bij leren en ontwikkelen en die hier  continue in willen 
uitblinken. 

‘we learn, you learn’



Bericht van de penningmeester

6. En als we niet samengaan (Henk Jan ten Zijthoff – Penningmeester)

a. Begroting 2019 

b. Vaststellen contributie

c. Realisatie 2018 tot 1 oktober 2018

i. Ontwikkeling ledenaantal

ii. Contributie inning en incasso

iii. Financiële middelen

d. Kascommissie 2018



Begroting NVO2 2019
Inkomsten



Begroting NVO2 2019
Uitgaves



Bericht van de penningmeester

Vaststellen contributie als we niet samengaan

Voorstel contributie 2019  verhoging 

HRD Professionals naar € 214,-

Andere lidmaatschapsvormen gelijkblijvend voor 2019

Kascommissie 2018



Bericht van de penningmeester

Tipje van de sluier

Begrotingsuitgangspunten ‘NNN’ Nieuwe Organisatie

Zie volgende slide, maar ook

Voorstel contributie 2019 fusie-organisatie: € 195,-
HRD Professionals-tarief

NVO2 is € 212,- in 2018

NOBTRA is € 175,- in 2018

NSCU andere vorm van lidmaatschappen geldt ook 
voor NVO2 Organisatieleden-lidmaatschap



Uitgangspunten voor een gezamenlijke begroting:

1. Begrotingen van ‘NNN’ worden jaarlijks opgesteld. Het bestuur beslist of een meerjarenbegroting wenselijk is.
2. Het eerste jaar blijft zichtbaar welke ‘bloedgroep’ inkomsten genereert (lees: waar de contributiegelden vandaan 

komen).
3. Het eigen vermogen van ‘NNN’ bestaat uit drie ‘soorten’: van iedere bloedgroep is zichtbaar welk deel van het eigen 

vermogen is ingebracht.
4. Kosten van overhead (directie, virtuele assistent, website en dergelijke) worden gezamenlijk gedragen.
5. Kosten worden genomen ten laste van de periode waarin de kosten gemaakt worden. Voorbeeld: een investering voor 

het jaar 2020 van € 5.000 die in november 2019 wordt betaald, komt ten laste van 2019.
6. Opbrengsten worden geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben. Voorbeeld: een ledencontributie voor het 

jaar 2020 die in december 2019 wordt betaald, wordt in de boeken van 2020 opgenomen.
7. Leden of een vertegenwoordiging van de leden dienen de jaarbegroting goed te keuren.
8. Jaarlijks dient het bestuur verantwoording af te leggen aan de leden of een vertegenwoordiging daarvan.
9. Er is geen winstoogmerk.
10. Begrotingsoverschotten of tekorten komen ten laste van de reserves.
11. Het bestuur dient een uitspraak te doen over de wenselijke hoogte van een structurele financiële reserve.



7. Rondvraag en sluiting
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