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00.00 

Bert Rosien, de voorzitter van de beheercommissie van Allardsoog heet de aanwezigen hartelijk 

welkom. Hij is buitengewoon blij dat zoveel mensen gekomen zijn, Allardsoog is immers niet echt 

makkelijk te bereiken. 

Hij maakt nog even van de gelegenheid gebruik om, aan de hand van een artikel in de winteruitgave 

van De Toorts te wijzen op een kookworkshop met de kerstdagen. Gezamenlijk koken en gezamenlijk 

eten onder leiding van een kookdocente. 

02.50 

Henk Schaaf, voorzitter van het Centraal Bestuur opent de Nivonraad. 

Het gaat goed met het Nivon (applaus). 

Er zijn op dit moment 18.708 leden en dat is 2.500 leden meer dan eind 2017 (applaus). 

Tot eind oktober 2018 hadden de huizen 93.000 overnachtingen geboekt, dat zijn er 5.000 meer dan 

in dezelfde periode in 2017 (applaus). 

De kampeerterreinen hebben 60.000 overnachtingen geboekt en dat zijn er 4.000 meer dan in 2017 

(applaus).  

Het is duidelijk dat de penningmeester een tevreden man is. Hij gaat een feestbegroting presenteren. 

Dat wil niet zeggen dat we rijk zijn, met de investeringen moeten we nog voorzichtig omgaan. Dat 

gaan we voorzichtig en mondjesmaat aanpakken. 

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst geprobeerd om een Nivonraad in een natuurvriendenhuis 

te houden en daaraan een overnachting te koppelen. We begonnen hiermee in het ABK-huis, nu zijn 

we in Allardsoog en op zondag 7 april gaan we naar het Koos Vorrinkhuis. Op zaterdag is er een 

Nivon-95 jaarmarkt. Omdat er geen openbaar vervoer is op zondag zal er een pendeldienst worden 

opgezet vanaf Hilversum Sportpark. 

Hij verwacht dat er vanmiddag een boeiende discussie zal ontstaan over de toekomst van onze 

vereniging en de plaats voor alle nieuwe en oude leden. 

06.00 

Ben Lindeman, lid van het Centraal Bestuur, wordt voorgesteld als dagvoorzitter en stelt agendapunt 

1 aan de orde. 

Het Centraal Bestuur stelt voor om de agenda iets aan te passen. Aldus gebeurt dit. 

 

07.30 

Als leden van het stembureau worden aangewezen Sjoerd Kemeling en Henk Balke. 

Er zijn geen mededelingen of dringende punten. 

Voor het verslag wordt een geluidsopname gemaakt die toegankelijk is via de kaderwebsite van 

Nivon Natuurvrienden. 

 

08.20 

Verslag Nivonraad 2018-04-28.  

Met de opmerking dat het een mooi verslag is wordt het verslag vastgesteld. 

11.07 

Henk Schaaf, voorzitter Centraal Bestuur geeft een samenvatting van de dingen die tijdens de 

brainstorm tijdens de vorige Nivonraad (2018-04-28 ABK-huis) naar voren zijn gebracht en wat 

daarmee gebeurd is. 
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Tijdens de Nivonraad van 28 april 2018 is in groepjes gediscussieerd over twee vragen:  

1. Wat wil je (bij het Nivon) veranderd zien; wat kan leuker, anders, beter?  

2. Wat zou het Nivon in 2024 (bij het 100-jarig bestaan) zichzelf of zelfs Nederland kunnen 

aanbieden?  

De brainstormsessie in de middag heeft een groot aantal, vaak originele, ideeën opgeleverd. Het 

Centraal heeft de vele suggesties stuk voor stuk besproken. Je vindt ze in het document dat bij de 

vergaderstukken van vandaag zit.  

Veel is in de loop van dit jaar al gerealiseerd. Een aantal ideeën wordt nog bestudeerd en nader 

uitgewerkt. Er is echter ook een suggestie die weerstand oproept bij beheercommissies. Het betreft 

het toelaten van honden in onze accommodaties. Bij het Samenwerkingsverband werd duidelijk dat 

de beheercommissies hier in meerderheid niks voor voelen. Maar veel gasten vragen er wél om, zo 

bleek bijvoorbeeld op de Fiets- en Wandelbeurs. Het CB wacht nu maar eventuele initiatieven af.  

In enkele gevallen heeft het Centraal Bestuur moeten vaststellen dat een bepaald plan onhaalbaar is. 

Zo zal het niet lukken om de huizen volledig energieneutraal te maken. Want dat vraagt een 

complete vernieuwing van de huizen.  

Persoonlijk hoop en verwacht ik wel dat zo veel mogelijk natuurvriendenhuizen bij het komende 

oudjaar vuurwerkvrij zullen zijn.  

Er zijn ook ideeën geopperd voor een groot Nivon 100-cadeau. Een Nivon-Stadsherberg in 

Rotterdam, in ons eigen Nivon-centrum. Technisch zou dit wel mogelijk zijn, maar financieel is het 

helaas onmogelijk. De noodzakelijke investering loopt ver over de twee miljoen euro. Er bestaan wel 

plannen om enkele ‘Trek-In huisjes’ aan te schaffen. Met zo’n energieneutraal huisje op de terreinen 
zouden we onze accommodaties aantrekkelijker kunnen maken. 

 

16.02 

Suzanne Piët, NivonJong vindt het jammer dat de stadsherberg niet is doorgegaan. Daarover waren 

we allemaal heel enthousiast. Is er een mogelijkheid dit in de toekomst wel te realiseren? Kunnen we 

daarvoor sparen? 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, antwoordt dat er uitgebreid is onderzocht en dat 

er vier varianten bij dat onderzoek zijn betrokken. 

De fundering is rot waardoor het gebouw scheef staat. 

Er zijn een aantal scenario’s doorgerekend. De kosten per bed zijn steeds zo hoog dat dit niet binnen 

afzienbare tijd haalbaar is zonder ons in de problemen te brengen. Het enige alternatief is volledig 

slopen en nieuwbouw binnen hetzelfde bouwvolume met een extra verdieping.  Als we dat nu 

zouden doen zitten we snel weer in dezelfde financiële probleemsituatie als enige jaren geleden. De 

haalbaarheid is onderzocht maar er is geen financiële ruimte. Tot 2024 zijn we bezig met het 

afbouwen van lange termijnschulden. 

18.19 

Ben Lindeman, vergadervoorzitter, voegt nog toe dat het om een Rotterdams gebouw gaat met een 

Rotterdamse beheerstichting. 

Willem Ente, Nivon Rotterdam, wil weten of er nog wat van het Reitsma-geld in de richting van 

Rotterdam gaat vloeien. Verder nodigt hij NivonJong van harte uit om de mogelijkheden in 

Rotterdam uitgebreid te komen benutten. 

19.26 

Louis Schraa, Nivon Amsterdam, herinnert aan het bestaan van Ons Honk in Lage Vuursche. Destijds 

is gezegd dat er mogelijkheden zouden zijn om een nieuw jongerencentrum te bouwen op het terrein 

van het Koos Vorrinkhuis. Dat gaat over een ander bedrag dan 3 miljoen. Het was een dertigtal jaren 

geleden. Hij is van mening dat het CB weer een onderkomen voor jongeren moet proberen te 

realiseren. 

21.15 

Henk Jan van der Vijgh, Nivon Arnhem Nijmegen, vraagt aandacht voor de afdelingen De PR moet 

zich niet beperken tot de huizen maar ook de activiteiten van de afdelingen meenemen. 
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Henk Schaaf benadrukt dat het hele Nivon wordt betrokken bij de uitwerking van het project. Het 

wordt opgebouwd met afdelingen, fietstochten, huizen Nivon-breed.  

Henk Schaaf gaat n.a.v. een vraag in op het huisdierenverbod. Als het aan het Centraal Bestuur ligt 

wordt er een huisdierenbeleid gevoerd dat het goed gereglementeerd mogelijk maakt een huisdier 

mee te nemen. Wij zijn van mening dat huisdieren op de kampeerterreinen en in een aantal huizen 

onder strikte voorwaarden mogelijk moeten worden. 

Dat is vooralsnog niet mogelijk omdat in het Samenwerkingsverband is gebleken dat de 

beheercommissies zich hiertegen verzetten.  

Over het afsteken van vuurwerk merkt Henk Schaaf op dat Nivonhuizen, ook tijdens de jaarwisseling 

centra zijn waar rust heerst. Een aantal leden heeft het CB benaderd en gevraagd welke huizen 

daadwerkelijk vuurwerkvrij zijn. Daarbij bleek dat niet eenduidig op de website te worden vermeld 

en er bleken maar 2 huizen te zijn die geen vuurwerk toestaan. Door een aantal BHC’s wordt 
beargumenteerd dat men het afsteken op de weg in de buurt van het huis niet kan voorkomen. Het 

verzoek is aan de BHC’s om te vermelden dat men vuurwerk niet op prijs stelt en dat ook handhaaft. 

Herman van Kordenoordt, Nivon Zaanstreek, heeft gelezen da de Bestuurscommissie 

verenigingszaken de afdelingen ondersteunt Hij vraagt waarmee. 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur, antwoordt dat leden van de Bestuurscommissie 

verenigingszaken contact onderhoudt met afdelingen die ons vragen te helpen bij het oplossen van 

problemen of mee te praten over oplossingen en ook verder bijspringen. Soms zijn zij op bezoek, 

soms gebeurt dat telefonisch of met e-mails.  

26.55 

Fronnie Bosman, Nivon Fryslân, deelt mee dat Friesland op 11 mei een open dag houdt. 

 

28.00 

Samenstelling Centraal Bestuur 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur, wijst er om te beginnen op dat het CB 

onderbezet is. Er zijn dus vacatures en het zou heel goed zijn als er serieus door mensen wordt 

nagedacht of ze lid zouden willen worden van het centraal bestuur of één van de 

bestuurscommissies. 

Jos Bras, de penningmeester van het Centraal Bestuur, heeft aangekondigd dat hij op de Nivonraad in 

april 2019 terugtreedt als penningmeester.  Zijn taak ziet hij grotendeels als afgerond. Voor de 

toekomst is er een ander type penningmeester nodig. 

Hij wil wel een bijdrage blijven leveren aan een bestuurscommissie als de bestuurscommissie 

Accommodaties. 

Gerard de Jager wil ook terugtreden als algemeen secretaris en wil zich het laatste deel van zijn 

termijn met een aantal andere dingen gaan bezighouden. Het overdragen van werkzaamheden kan 

dan rustig gebeuren. 

 

32.40 

Voorstel statutenwijziging 

Gerard de Jager geeft een korte toelichting op het voorstel.  Het gaat om een heel beperkte wijziging 

van statuten en huishoudelijk reglement. Hij attendeert op een tekstuele wijziging die nog moet 

worden aangebracht. In de tekst staat dat “het centraal bestuur op hoofdlijnen bestuurt. Dat is sinds 
de reductie van het landelijk bureau natuurlijk niet meer het geval. Het bestuur doet ook veel 

uitvoerend werk. De financiële commissie is in de plaats gekomen van de kascontrole en de 

werkwijze is opgenomen in een financieel statuut.   

Daarnaast is Nivon Jeugd en Jongeren nu bekend onder de naam NivonJong. 

Beide wijzigingen worden voorgelegd. Als de Nivonraad hiermee instemt dan wordt de tekst door de 

notaris opgesteld en komt het resultaat in de Nivonraad van april 2019 opnieuw in stemming. 

Nivon Natuurvrienden is een vereniging in verandering. Als alles een beetje uitgekristalliseerd is dan 

is het tijd voor een echte en grote aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Daarvoor moeten we dan ruim de tijd nemen. 
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Evert Zoomer, Nivon Rotterdam heeft met belangstelling kennisgenomen van de jaarverslagen van 

de afdelingen, inclusief de financiële jaarverslagen. Nu zijn de financiële jaarverslagen soms van 

afdelingen en soms van stichtingen.  Dat geeft een vertekend beeld.  

Op pagina 1 wordt gesproken van het stichten en beheren van vergader- en ontspanningsgebouwen 

die als conferentie- en ontmoetingsgebouwen kunnen dienen en over recreatieterreinen. 

In de rest van de statuten en huishoudelijk reglementen staat in artikel 40 op pagina 10 dat er 

accommodatiebeheergroepen zijn. 

Op pagina 5 wordt wel over natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen gepraat maar in het geheel 

niet over de afdelingsaccommodaties. Als er over deze afdelingsaccommodaties discussie ontstaat 

voorziet het huishoudelijk reglement hierin niet. 

 

Henk Steenman, Nivon Amsterdam, vraagt naar aanleiding van het financieel statuut wat er wordt 

bedoeld met overtollige financiële capaciteiten en of daaraan een grens wordt gesteld. Dit is niet 

duidelijk omschreven. Is het geld van de afdelingen bij het centraal bankieren geoormerkt. Blijft het 

ter beschikking van de afdelingen. Ben je dat niet kwijt. 

Wordt er bij het centraal bankieren een rekenrente gehanteerd die jaarlijks wordt vastgesteld. 

 

Ben Lindeman, de vergadervoorzitter wijst erop dat de volgorde van behandeling door elkaar raakt.  

De begroting 2019 en het jaarwerk 2017 worden eerst afgehandeld. 

 

37.38 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, benadrukt dat het CB nu werkt met tussentijdse 

maandelijkse rapportages. Vervolgens geeft hij een presentatie over de begroting 2019. 
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Jos vragen om zijn toelichting uit te schrijven. 

44.05 
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Hij wijst erop dat er in de begroting een bedrag is opgenomen voor een centrale aanmelding voor de 

accommodaties. Na gesprekken in het samenwerkingsverband is ervoor gekozenen dit bij nader 

inzien niet te doen. 

Het landelijk bureau was na de reductie voorzien van heel goede financieel economische 

competenties.  

Vorig jaar is de competentie communicatie binnen gehaald, in de persoon van Iris Vermaas. Dat 

betekent dat we nu een hoogwaardige competentie hebben om communicatieve opdrachten te 

kunnen uitbesteden. Dat ontbrak in het verleden waardoor veel geld onnodig werd uitgegeven. Dit 

jaar komt daar een extra persoon bij. Dan zijn er twee personen op de competentie communicatie. 

Dat moet ook om de competentie binnen te houden als functionarissen weer vertrekken. Je moet 

ook iemand hebben om mee te sparren.  

Er komt vanuit die tweede plek een ondersteuning voor NivonJong. 

 

Hij wijst een aantal details aan in de grafiek over de nieuwe leden.  

De groei is er, daar zijn we blij mee en we hebben nieuwe leden nodig om ons kader op peil te 

houden en duurzaam te kunnen voortbestaan. 

Hij wijst op de groei in het aantal overnachtingen en legt een aantal details nader uit. 

In 2014 zal de schuld aan externe partijen op nul zijn uitgekomen.  

De financieringslasten zijn inmiddels gehalveerd. Dat zie je ook terug in de opbrengst van de huizen. 

De investeringen zijn nu gereglementeerd en worden goed gemonitord. Hij neemt de verschillende 

investeringen door en benadrukt dat ook huizen die geen dekking hadden bij urgente problemen zijn 

geholpen. 

 

56.00 

Bert Rosien, Nivon Allardsoog, wijst op een foutje in de cijferreeks. Voor Allardsoog staat er €87.000 

en dat moet €67.000 zijn. 

Jas Bras, Penningmeester van het Centraal Bestuur, wijst erop dat deze presentatie ook al in het 

penningmeesteroverleg is gedeeld. Vervolgens geeft hij een toelichting op het Jaarwerk 2017, het 

financieel overzicht van de delen van de vereniging die buiten de accountantscontrole vallen omdat 

ze een eigen kascontrole hebben. 

Hij benadrukt en hij weet zich gesteund door de Financiële Commissie, dat het niet verstandig is als 

de ene Nivon-groep geld heeft staan tegen 0% rente terwijl een andere Nivon-groep een bedrag 

moet lenen bij dezelfde bank tegen een zatte rente. 

Deze werkwijze is bij de huizen al ingevoerd. Als een penningmeester van een huis geld nodig heeft 

stuurt hij een mailtje en dan is het vaak dezelfde dag al geregeld. 

Daardoor krijg je ook het vier-ogen principe: er kijkt altijd ook iemand mee bij grote bedragen en dat 

levert een veel gezondere financiële situatie op. 

Voor de Nivonraad betekent dit dat het financieel statuut wordt aangepast met een nieuw artikel, 

waarin staat dat de directeur van het landelijkbureau de treasury-functie vervult en een landelijk 

overzicht heeft van de kasstromen en deze in de gaten houdt. Daarbij wordt het 

voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd: toezicht van de penningmeester en toezicht van de directeur. 

We stellen tegelijk voor om af te zien van een accountantscontrole per kwartaal. Dat kost veel geld 

en is niet nodig omdat de geldstromen maandelijks worden gerapporteerd. 

Zodra het financieel statuut is toegevoegd aan het huishoudelijk reglement is geregeld dat de 

Nivonraad zeggenschap heeft over en grip heeft op de financiële handel en wandel. 

Daarmee is de structuur waarmee we werken geconsolideerd. 

Volgend jaar is het Nivon 95 jaar jong. Voor de lustrumvieringen wordt € 25.000 per jaar opzij gelegd  
Voor het 95-jarig bestaan is € 50.000 beschikbaar. 

Volgend jaar kunnen we alvast gaan oefenen voor het 100-jarig bestaan. 

De aanvragen worden door het CB behandeld en beoordeeld in volgorde van binnenkomst en “op is 

op”. 
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Als afdelingen worden opgeheven gaat hun geld niet in de algemene middelen maar het wordt 

ondergebracht in de Nivon-100 projecten. Dat zijn projecten die het Nivon helpen vernieuwen. 

Voor nieuwe ideeën kan een aanvraag worden ingediend bij het Centraal Bestuur. 

Drie jaar geleden is hij als penningmeester begonnen. De vereniging is weer aan het groeien, de 

financiële situatie is gezond, er is een stabiliteitsbuffer en op de eestvolgende Nivonraad kunnen we 

ook de accommodaties voor gezond verklaren. Financieel gaar het met de afdelingen ook prima. De 

veranderingen worden met de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement voor de 

toekomst geborgd. De taak van hem als penningmeester is hiermee volbracht. 

Er wordt gezocht naar een nieuwe penningmeester. Vroeger was er nooit geld. Nu is er wel geld, de 

kas is gevuld, maar daar moet voorzichtig mee worden omgegaan. 

Hijzelf wil actief blijven in de bestuurscommissie Accommodaties. Daar is nog een boel te doen. 

 

1.07.00 

Iris Vermaas, Nivon Jump, vraagt wat de taak van penningmeester precies inhoudt. Wat wordt er 

voor een functionaris gezocht? 

 

1.08.00 

Jan Willem Kylstra, Nivon Arnhem Nijmegen, vindt het onduidelijk hoeveel geld er bij de afdeling kan 

blijven en hoeveel bij het landelijke Nivon wordt ondergebracht 

Het is natuurlijk handig om niet voor iedere uitgaaf naar Nivon Centraal te hoeven gaan. 

Hij mist de procedure die vastlegt hoe er geld van Arnhem naar Centraal gaat, hoe dat geld ook weer 

terugkomt bij Arnhem, wie daarover beslist en het is hem niet direct duidelijk wat het 

voorzichtigheidsbeginsel inhoudt. Hij vraagt zich af of er wel een besluit kan worden genomen als dit 

alles niet omschreven is. 

 

1.15.00 

Evert Zoomer  

Na de deconsolidatie is er nu een financieel verslag van de afdelingen.  Wordt dat ter kennisneming 

voorgelegd? Immers de financiële verslagen zijn al door de ledenvergaderingen van de afdelingen 

goedgekeurd. 

Hij is niet tegen het centraliseren van geld n bij een landelijke rekening. Maar over de uitvoering is 

nog niets geregeld.  Hoe zit het met de zeggenschap van de plaatselijke penningmeester. Die kan 

daar niet bij. Bijzondere dingen moet je dus altijd aanvragen bij het landelijk bureau. 

Hoe wordt omgegaan met de nu uitstaande leningen tegen 4%. Dat hadden er overigens meer 

moeten zijn. 

Over het aanzienlijke bedrag dat vanuit Rotterdam is uitgeleend is een overeenkomst gemaakt en er 

is een rente van 4% afgesproken. Hoe verhoudt dit zich met het centraal bankieren. 

In de begroting is € 100.000 meer opgenomen voor personeel. Dat is toch niet alleen voor de extra 

communicatiemedewerker. Waaruit bestaat dit bedrag? 

In de begroting staat een doorbelasting van € 100.000 vanuit de Natuurvriendenhuizen. Wat is 

daarvan de reden? 

Hierdoor duiken sommige huizen in de min en kunnen daardoor niet meer investeren. 

 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur is het eens met de stelling dat het jaarwerk ter 

kennisname wordt voorgelegd omdat de decharge al door de afdelingsvergadering is verleend. 

1.15.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur verwijst naar het financieel statuut, waarin de 

functie en de verantwoordelijkheid van de landelijk penningmeester wordt beschreven. 

Een zeker inzicht in bedrijfskunde is belangrijker dan kunnen boekhouden. Dat kan het landelijk 

bureau doen en die doen dat veel beter.  
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Er is een vergadercyclus met een CB-vergadering per maand en daarnaast een aantal andere 

vergaderingen.  De penningmeesterfunctie is verkleind doordat de financiële commissie meedenkt. 

Wat er wordt gezocht is een bèta figuur die ook in het CB meedraait. 

1,17.00 

Ron Manuel, de directeur van het landelijk bureau antwoord op een aantal vragen over het centraal 

bankieren. Het is de bedoeling dat er een rekening-courant overeenkomst komt waarin dat wordt 

geregeld. Alles wat meer is dan nodig voor een normale jaarexploitatie zou centraal moeten worden 

ondergebracht. Als er grote uitgaven verwacht worden is het goed daarmee rekening te houden. 

1.18.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, legt uit wat het voorzichtigheidsprincipe inhoudt. 

Onze financiële geschiedenis heeft geen aanleiding gegeven tot een goed gevoel over de financiële 

betrouwbaarheid van de organisatie. We hebben op het randje van omvallen gestaan. Dat is nu 

allemaal geborgd. Er is voldoende geld, er is een financieel stabiele organisatie.  Nu worden er 

puntjes op de i gezet.  

Als er geld centraal wordt weggezet dan hoeven we geen geld meer bij banken te lenen. We 

voorkomen de risico’s van hypotheken, het scheelt veel kosten en de rente van de banktegoeden 

komen ten goede van de afdelingen die het geld wegzetten. Als er kapitaalbehoefte is lenen we in 

het vervolg niet bij een bank maar bij onszelf. Dat kan alleen maar als de huizen die lenen financieel 

gezond zijn. 

Het jaarwerk 2017 geeft inzicht, samen met de vragenlijsten. Het is voor afdelingen goed om te 

kunnen meekijken bij de andere afdelingen. Dat is ook leerzaam. 

De doorbelasting van in totaal €100.000 is de optelsom van salarissen en extern ingehuurde taken 

zoals ICT. Dat wordt naar rato omgeslagen. 

1.23.00 

Ron Manuel, directeur van het landelijk bureau, vindt het niet terecht dat wordt gedacht aan een 

directe relatie tussen de € 10000 doorbelasting en de salariskosten.  Het gaat om het verdelen van de 

uitgaven. Die worden naar rato verdeeld. Meer kosten voor communicatie betekent een hogere 

doorbelasting voor de natuurvriendenhuizen. Dat geldt ook voor de toekomstige jeugd- 

jongerenondersteuner. Ook huisvesting en kantoorkosten worden naar verhouding doorbelast. 

1.25 .00 

Evert Zoomer, Nivon Rotterdam, heeft een minder goed gevoel bij het begrip afromen.  

Zijn vraag gaat over afdelingen die een eigen accommodatie hebben. Dat is een ander verhaal dan 

alleen het organiseren van activiteiten. Blijft de vraag wie de zeggenschap heeft over gelden die voor 

het exploiteren van een gebouw bestemd zijn. Heeft zo’n afdeling hier zelf zeggenschap over of 
beslist het centraal bestuur wat er met dit geld kan gebeuren. 

1.27.00 

Ria van de Rijt, Nivon Stedendriehoek, merkt op dat het jaaroverzicht in jaarwerk 2017 niet compleet 

is. Haar afdeling ontbreekt bijvoorbeeld. Vermeld alsnog wat er niet in staat. 

1.27.00 

Jan Willem Luyt, Nivon Utrecht, sluit aan bij de opmerkingen van Evert Zoomer. Utrecht geeft 

bijvoorbeeld een bankrekening die geoormerkt geld bevat. Dat is door de gemeente beschikbaar 

gesteld voor huisvesting en dat zit in een aparte stichting. 

Hoe moet de directeur van het landelijk bureau omgaan met autonome stichtingen? 

1.28.00 

Henk Steeman, Nivon Amsterdam, dringt aan dat in de procedure wordt opgenomen dat het Centraal 

Bestuur jaarlijks een rekenrente vaststelt. Dan weten afdelingen waar ze aan toe zijn. 

1.29.00 

Willem Ente, Nivon Rotterdam, merkt op dat er in Rotterdam op enig moment is besloten niet meer 

af te schrijven. Dat heeft als consequentie dat er geen geld voor vervanging van de inventaris is. Door 

het CB is vastgesteld dat er 8 à 9 ton in de vereniging zweeft en het CB wil deze gelden in de 

verenigingsbank stoppen.  
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Als de afdelingen niet op dezelfde wijze omgaan met de financiële administratie dan is onduidelijk op 

welke wijze deze zijn samengesteld en vastgesteld.  Er zijn verschillende manieren van boekhouden. 

Er zijn ongelijke grootheden. Afgesproken moet worden op welke manier de financiële administratie 

wordt ingericht.  

1,31.00 

Henk Balke, Nivon Aalsmeer, merkt op dat volgend jaar het Nivon jubileert en het jaar daarop 

jubileert Aalsmeer als een van de oudste afdelingen. 

De ledengroei is tot nu toe organisch geweest. Er komt extra geld beschikbaar voor communicatie. 

Wordt er ook ingezet op extra werving? Is de inschatting dat er extra ledengroei gaat ontstaan 

gebaseerd op een eigen aanname? 

Als penningmeester wil hij graag weten of hij volgend jaar over het geld kan beschikken dat op zijn 

balans staat. Moet hij een verzoek indienen of is dat bedrag voor zijn afdeling beschikbaar. 

Kan er een discussie over de vaststelling van de afdracht gevoerd worden? Aalsmeer is een vrij 

actieve afdeling en er is een kloof tussen de afdracht en het geld dat de afdeling zou willen gebruiken 

voor het organiseren van activiteiten. Kan er niet iets in de regeling worden aangepast, waarbij niet 

alleen het aantal leden, maar ook de mate van activiteit van een afdeling worden gewogen. 

1.34.00 

Jan Willem Kylstra, Nivon Arnhem Nijmegen stelt voor de uitwerking van het centraal bankieren eerst 

in het penningmeesteroverleg te bespreken. Hoe veel geld wordt er op welke voorwaarden centraal 

ondergebracht. 

 

1.35:.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, reageert op de vragen en opmerkingen. 

Hij herhaalt wat Ron Manuel eerder heeft geantwoord. Het budget dat nodig is voor het lopende jaar 

blijft bij de afdeling. Het bedrag dat het komende jaar niet gebruikt gaat worden komt in aanmerking 

voor onderbrengen in een centrale bankrekening. 

Als nu al te voorzien is wat er het komend jaar nodig is, dan blijft dat uiteraard ook op de 

afdelingsrekening staan. 

Afdelingen hebben en behouden hun autonomie. 

Als een afdeling geld uit het centraal bankieren opvraagt dan zal Ron Manuel ook even kijken of dat 

in het budget van dat jaar is opgenomen. Is dat niet het geval dan zal hij vervolgens navragen of er 

iets veranderd is. Dat is een normale toepassing van het vier-ogen-beginsel. 

 

1.37.00 

Evert Zoomer, Nivon Rotterdam benadrukt dat er in Rotterdam een begroting voor activiteiten is en 

een begroting voor het gebouw. De problemen zitten in het gebouw. 

Rotterdam heeft €20.000 meer aan opbrengsten en zaalhuur en dergelijke dan in de exploitatie tot 

uitdrukking komt. 

Dat betekent dat het vrij hoge saldo in een reservering wordt gestopt. Dat betekent dat in het 

afgelopen jaar de exploitatie met €20.000 is verlaagd omdat deze €20.000 is gedoteerd aan een 

reservering voor het gebouw. 

De afdeling is dat geld dus kwijt.  Als penningmeester van de afdeling zou je er ook voor kunnen 

kiezen om dat geld gewoon lekker uit te geven. Dat moeten we natuurlijk niet gaan doen. 

1.38.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, verduidelijkt dat als je het geld direct in dat jaar 

gaat uitgeven dan blijft het op de afdelingsrekening. Ga je het reserveren dan wordt het centraal 

bewaard. 

1.39.00 

Evert Zoomer, Nivon Rotterdam, verduidelijkt dat er een reguliere exploitatie is, de activiteiten van 

de afdeling. Dan is er een accommodatie. Daarop maakt de afdeling winst en die winst wordt tot nu 

toe gereserveerd ten behoeve van het gebouw.  

Met het uitgangspunt van centraal bankieren is de afdeling Rotterdam het van harte eens.  
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De zeggenschap en de procedure waarop dat gebeurt vraagt nadere invulling en overleg. De manier 

waarop moet nader geregeld worden en duidelijk moet zijn omschreven wie de zeggenschap heeft. 

De Nivonraad besluit dat we het zo gaan doen. Dan moet ook duidelijk zijn hoe we dat gaan doen. 

1.40.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur benadrukt dat het bedrag door de 

penningmeester van de afdeling wordt overgemaakt en niet door de directeur van het landelijk 

bureau. 

Ron Manuel, directeur van het landelijk bureau, merkt op dat het wel tot de taak van de treasury 

behoort om vreemde en afwijkende geldbewegingen te signaleren. Dat is niet anders dan nu gebeurt 

met de reguliere bankrekeningen. De geldstromen van rekeningen van de verschillende plaatselijke 

stichtingen zouden ook transparant moeten zijn op regelmatige basis. 

Voor stichtingen zou een aparte rekening-courant overeenkomst gesloten moeten worden omdat 

het dan om eigen juridische entiteiten gaat. 

1.43.00 

Herman Blom, Nivon Groningen Assen, is het eens met het centraliseren van gelden. Daar hebben we 

met z’n allen iets aan. Dat bis een erg goed verhaal.  Hij vraagt of de stichtingen zijn opgenomen in de 
jaarrekening. 

1.45.00 

Evert Zoomer, Nivon Rotterdam, constateert dat er over de begroting geen enkel probleem is.  

Het centraal bankieren is ook geen enkel probleem. Beide onderdelen kunnen worden vastgesteld. 

De procedure en de zeggenschap van het centraal bankieren wil hij graag nader besproken zien. 

Na overleg met Ron Manuel zegt Jos Bras toe een uitvoeringsdocument te (laten) maken, waarbij ook 

indien nodig overlegd zal worden met de woordvoerders van vandaag over dit voorstel. Dat 

uitvoeringsdocument wordt voorgelegd aan de Nivonraad van april 2019. 

Hiermee wordt onder applaus ingestemd. 

 

1.46.00 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, benadrukt dat alles wat bij het landelijk bureau is 

ingeleverd is vermeld in het jaarwerk 2017. Dit overzicht is nu voor het eerst beschikbaar.  Volgend 

jaar zal het completer worden omdat de werkwijze dan completer bekend is.  

Ri van de Rijt, Nivon Stedendriehoek, interrumpeert dat de financiële stukken wel degelijk zijn 

ingeleverd bij het landelijk bureau. 

Jos Bras vervolgt zijn betoog. Het voorstel van een rekenrente wordt overgenomen. 

Het voorstel over de gelijke boekhoudregels wordt ook meegenomen. Dat zijn heel goede signalen. 

Als Aalsmeer jubileert dan kan het rekenen op een kroonjaarbijdrage van het landelijk Nivon. 

€950,00. 

De nieuwe leden komen hoofdzakelijk via het verblijf in de huizen. Daar is een attractief aanbod. De 

bezettingsgraad is ca 42%, dat is erg goed. Er is een leegstand van 58%. Als wij actief naar buiten 

gaan treden dan zal het ledental toenemen. De discussie over aanpassing van de afdrachtsytematiek 

is een interessant punt. Dat moeten we gaan bespreken. 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur, zet uiteen dat er al een afspraak is van de 

Bestuurscommissie verenigingszaken met Aalsmeer. Daar moeten we het zeker over hebben. Er is 

overigens een budget in de Nivon 100 projecten, dat wordt gevuld met de gelden van afdelingen die 

worden opgeheven en die beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven. 

 

Zimo Sibbing wil graag terugkeren naar de kern: het ene artikel in het financiële statuut waarin er 

voortdurend een verantwoorde liquiditeitspositie in acht wordt genomen. In dit financieel statuut 

zijn ook de stichtingen, zowel de landelijke als de plaatselijke en afdelingsstichtingen meegenomen. 

 

1.52.00 

Stemmingen: 

Financieel verslag jaarwerk 2017 
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Goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming en met applaus. 

Begroting 2019 

Goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming en met applaus. 

 

1.55.00 

Dannie Brus, Nivon Koos Vorrinkhuis, merkt op dat het CB conform de statuten bezoldigde 

medewerkers kan aanstellen. Dit kan het CB ook mandateren aan de directeur. 

10 jaar geleden kwam hij via het Pact van Hall in het Centraal Bestuur en trof een enorm groot 

centraal apparaat aan. Dat leverde toe een probleem op. Het was heel moeilijk dat te reduceren toen 

dat nodig was. Het vorige CB en dit CB hebben dat heel goed weten aan te pakken. Gezien deze 

ervaring is hij er geen voorstander van dit aan enige directeur te mandateren. Allerlei taken zijn 

overgedragen en het aanstellen van medewerkers zou je bij de vereniging moeten laten. 

Op pagina 12 van het statuut staat onder g dat het CB een besluit kan nemen naar voorafgaande 

toestemming van de Financiële Commissie. Dat echter kan nooit de rol van de Financiële Commissie 

zijn. De Financiële Commissie kan adviseren maar geen toestemming geven. 

 

1.59.00 

Marlies Leegwater, Nivon Zuid-Holland West, wijst erop dat in het huishoudelijk reglement moet 

worden meegenomen dat veel verslagen tegenwoordig ook en vooral op de website worden 

gepubliceerd. 

2.00.00 

Jan Jaap Luyt, Nivon Utrecht, wijst erop dat statuten worden vastgesteld door de notaris en dat het 

HH-reglement door de Nivonraad kan worden aangepast. 

2.03.00  

Ben Lindeman, vergadervoorzitter, herinnert nogmaals aan de inleiding van Gerard de jager. De 

wijzigingsvoorstellen zijn beperkt tot het financieel statuut en de naam NivonJong. De andere 

mogelijke wijzigingen moeten in een later stadium worden besproken als de toekomstige vormgeving 

van de vereniging duidelijk is. 

Jos Bras, penningmeester van het Centraal Bestuur, reageert op Dannie Brus. Bij overschrijdingen van 

de begroting moet het CB de mening vragen van de Financiële Commissie. De Financiële Commissie 

werkt ten behoeve van de Nivonraad. 

De Financiële Commissie wordt door de Nivonraad aangewezen en kan het CB tot de orde roepen als 

het een onverantwoord financieel beleid zou voeren. 

2.06.00 

Evert Zoomer, Nivon Rotterdam, merkt op dat in de huidige statuten alleen wordt gesproken over 

natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen. Is het niet verstandig om ook de Nivon centra mee te 

nemen? 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur benadrukt dat het aantrekken van medewerkers 

een CB besluit behoeft. De voorbereiding is gemandateerd aan de directeur.  

De naar voren gebrachte suggesties die betrekking hebben op de beperkte wijzigingsvoorstellen 

worden verwerkt. Een notaris gaat hiermee vervolgens aan de slag. Het resultaat wordt voorgelegd 

aan de Nivonraad van april 2018. 

 

Aanpassing van de statuten, beperkt tot het financieel statuut en enige tekstuele wijzigingen, met de 

volgende kanttekeningen: 

Dat de procedure, de verklaring over de zeggenschap, het hanteren van een rekenrente en het 

invoegen van stichtingen met aparte overeenkomsten, apart, als procedures worden beschreven en 

ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Nivonraad van april 2019. 

Het voorstel voor beperkte wijziging van de statuten, waarbij de kanttekeningen worden 

meegenomen, wordt aangenomen met 44 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 onthoudingen. 

 

2.10.00 
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Iris Vermaas, de medewerker communicatie van het landelijk bureau, deelt mee dat er aan iedereen 

een kerskaart is toegestuurd, tegelijk met de rekening voor de contributie en de nieuwe 

lidmaatschapskaart. Er zijn er een aantal over. Willen mensen met een accommodatie deze 

meenemen en daar uitzetten? 

 

2.12.00 

De nieuwe ledenadministratie. 

Ron Manuel, directeur van het landelijk bureau geeft een uiteenzetting van de nieuwe 

ledenadministratie. 
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2.18.00 einde ochtendgedeelte  
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00.00 

Ben Lindeman, vergadervoorzitter,  opent de middagzitting. 

Suzanne Piët, NivonJong wijst erop dat NivonJong geen werkgroep is maar een eigen onderdeel met 

een eigen bestuur. In NivonJong zijn de Nivon-leden onder de 30  georganiseerd  en dat is een 

garantie dat Nivon Natuurvrienden ook de 120 jaar kan halen. NivonJong wil de landelijke 

werkgroepen en afdelingen graag helpen met het uitwerken van goede ideeën. Als afgevaardigden 

meer willen weten dan loont het e moeite om te kijken op de website of de Facebookpagina van 

NivonJong 

 

Gerard de Jager, secretaris van het Centraal Bestuur  leidt het themadeel van de Nivonraad in. 
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Leeftijd benaming en toelichting    verbonden met 

 

0 tot 7 jaar kinderen      jonge gezinnen 

7 tot 14 jaar jeugd      gezinnen 

14 tot 20 jaar jongeren     elkaar 

20 tot 30 jaar  twintigers     elkaar 

30 tot 40 jaar dertigers: jonge gezinnen, 1-ouder   kinderen, ouders 

40 tot 50 jaar veertigers:  gezinnen, 1-ouder    kinderen, jeugd en jongeren, ouders 

50 tot 60 jaar vijftigers: gezinnen alleengaanden  kinderen, jeugd en jongeren, ouders 

60 tot 75 jaar senioren     kinderen en  jeugd 

75 plus.  Veteranen 
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Er wordt volgens de volgende werkwijze gediscussieerd:  

Wijs een gespreksleider en een schrijver aan. Gebruik deze leeftijdsindeling en vul in welke 

activiteiten er nu zijn voor iedere leeftijdsgroep. Gewoon met een pen. En gebruik eventueel het 

bijgevoegde activiteitenoverzicht. 

Beantwoord de volgende vragen: 

Waar zien jullie tekorten? Hoe kan dit worden opgevuld? Waar en door wie kan dit worden 

opgevuld? Afdelingen, accommodaties, activiteitenwerkgroepen, leden zelf? Heb je slimme ideeën, 

wil je verder meedenken? Schrijf het op. 

De gespreksleider en de schrijver zijn woordvoerder en vatten aan het eind van de Nivonraad samen 

wat jullie hebben genoteerd.  Schrijf  de namen en e-mailadressen van de deelnemers aan deze 

discussiegroep op de achterzijde van dit vel. Dat maakt het mogelijk een nadere toelichting te 

vragen. 

Vervolgens worden de plekken waarde groepen gaan zitten aangewezen en wordt de vergadering 

onderbroken. 

 

 


