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Nivon-125: Ledenvriendelijkheid 
 

(Nivon, de organisatie en haar groei) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Het Nivon is een vereniging, geschoeid op sociaaldemocratische leest. Na een 
periode van ongeveer 75 jaar ononderbroken groei trad, na de eeuwwisseling, 
een periode van neergang in. Het Nivon werd ingehaald door de tijd, maar na 
2016 haalt het Nivon de tijd weer in. 
 
Nu het Nivon weer groeit is het van belang om te analyseren hoe dit mogelijk is 
gemaakt? We ontwikkelen in dit document een instrument, waarmee 
toekomstige beleidsbeslissingen kunnen worden getoetst, om verdere groei van 
het Nivon mogelijk te maken. Nivon-100 zal worden gehaald, dat staat inmiddels 
wel vast, nu wordt het tijd om ook aan Nivon-125 te gaan werken. 
Ledenvriendelijkheid is het sleutelwoord.  
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HANDLEIDING VOOR LEDENGROEI 
 

1: HET NIVONLID BEPAALT DE KWALITEIT 

 

 

1.2: DE NIVON SUCCESFACTOREN ZIJN: 

• AFREKENEN MET DE STAGNATIE 

• NIEUWE “LEDENVRIENDELIJKHEID” SCHEPPEN 

 

 

2.1: GROOTSCHALIGE INVESTERINGEN IN NATUURVRIENDENHUIZEN 

LEVEREN GEEN LEDENGROEI OP 

 

 

2.2: GROOTSE ALGEMENE PLANNEN, DIE NIET GERICHT ZIJN OP 

NIVONLEDEN, LEVEREN GEEN LEDENGROEI OP 

 

 

2.3: LEDENGROEI KOMT TOT STAND DOOR MAATREGELEN DIE DE NIVON 

VERENIGING VOOR DE LEDEN AANTREKKELIJKER MAAKT 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SAMENVATTING:  

 

DOORGAANDE LEDENGROEI WORDT BEREIKT DOOR CONTINU 

VERBETERINGEN VOOR NIVONLEDEN IN TE VOEREN. 
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Abstract 
De neergang en het herstel van het Nivon worden in dit document geanalyseerd. 
Er worden conclusies getrokken hoe toekomstige beleidsbeslissingen kunnen 
worden getoetst, om zo verdere bloei van het Nivon mogelijk te maken.  
 
Dit document gaat niet over grote inhoudelijke vraagstukken. Ook het Nivon kan 
geen antwoord geven op vragen over bijv. “de zin van het leven?” Nivonleden 
vinden echter wel zingeving door binnen de vereniging actief te zijn, in 
afdelingen, werkgroepen, Natuurvriendenhuizen, etc. Ook dit belangrijke aspect 
van de Nivon Vereniging wordt in dit document niet behandeld. 
 
Om dit document nog enigszins leesbaar te houden zijn diepere analyses in 
Appendices 1 en 2 geplaatst. Het theoretisch kader, bewijs en referenties aan 
toetsingsmogelijkheden voor nieuw beleid worden daar gevonden. De essentie 
is: 
 

• De Nivonleden bepalen de kwaliteit 
 
Is de kwaliteit bijvoorbeeld te laag, dan wordt het lidmaatschap opgezegd. Is de 
kwaliteit voldoende hoog, dan wordt men lid. 
 
Het “recept voor ledengroei” lijkt op het eerste gezicht eenvoudig te zijn. 
 
De Nivon succesfactoren zijn: 

• Afrekenen met de stagnatie 

• Nieuwe “ledenvriendelijkheid” scheppen 
 
In de Appendix 1 wordt het volgende bewezen: 

• Grootschalige investeringen in Natuurvriendenhuizen leveren geen 
ledengroei op; 

• Grootse algemene plannen, die niet gericht zijn op Nivonleden, leveren 
geen ledengroei op; 

• Ledengroei komt tot stand door maatregelen die de Nivon Vereniging voor 
de leden aantrekkelijker maakt. 

 

Inleiding 
De Nivon vereniging heeft een rijk verleden, waar al veel over is geschreven. 
Binnen de vereniging opereren stichtingen, afdelingen en vele werkgroepen, 
waarvan de stichting Natuurvriendenhuizen en de werkgroepen voor Reizen de 
belangrijkste zijn. 
 
De Vereniging heeft in 2019 twee actieve werkmaatschappijen: 

1. De Stichting Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen (NVH). 
2. De G.W. Melchers Stichting, een ANBI-stichting voor Sociale 

Groepsvakanties. 
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Nieuwe leden worden voornamelijk lid om gebruik te maken van de Nivon 
Accommodaties of van Nivon Reizen. Na een aantal jaren valt het gebruik van de 
accommodaties weg, maar velen blijven dan toch lid, vanwege sociale binding. 
Dit is coherent met een grootschalig onderzoek, onder 8.000 leden, door de VU 
in 1996.1 Door decennia heen is duidelijk geworden dat de Vereniging Nivon 
zonder de accommodaties geen bestaansrecht heeft en de Nivon 
accommodaties niet zonder de vrijwilligers van de Nivon Vereniging kan. De 
Stichting Natuurvriendenhuizen en de Vereniging Nivon zijn één geheel. Ze vallen 
dan ook onder hetzelfde hoofdbestuur. De organisatorische scheiding heeft een 
belastingtechnische achtergrond, waarbij de Stichting Natuurvriendenhuizen 
BTW plichtig is en vennootschap belastingvrijstelling geniet, op grond van een 
schikking met de Belastingdienst. De Vereniging heeft ook een vennootschap 
belastingvrijstelling, zoals alle culturele verenigingen in Nederland. 
 
Op de Nivonraad van 2008 werd een financiële crisis aangekondigd, die al vele 
jaren gaande was. De Stichting Natuurvriendenhuizen was, achteraf bezien, over 
de periode van 2004 tot en met 2016 zelfs “technisch failliet.” Er is in die jaren wel 
ingegrepen, maar onvoldoende en te laat. (Zie appendices 1 en 2) 
 
Gelijk met deze financiële crisis liep ook het ledenaantal fors terug. Het hierdoor 
verminderde contributie-inkomen en het wegvallen van subsidies leidde tot 
budgettaire problemen voor de landelijke organisatie, die zo te maken kreeg met 
een surplus aan personeel en een daaropvolgende reorganisatie. 
 
Vanaf de Nivonraad april 2016 is er consistent gewerkt aan het inrichten van 
structuur, rust, discipline, duidelijkheid en transparantie op financieel gebied, met 
tegelijkertijd meer aandacht voor de Nivonleden in het Verenigingswerk. De 
positiepaper “Nieuwe Kracht”2 van 2018 vat het ingezette beleid als volgt samen: 
 
Het kapitaal voor eerste natuurvriendenhuizen is in die jaren bijeengebracht met 
stuivers en dubbeltjes. “Meer dan ooit werd er gepast, gerekend, gemeten, 
gepiekerd, gezwoegd en gesjouwd om onze huizen te kunnen bouwen en 
exploiteren”, schrijft het CB in het jaarverslag van 1972-1973. Vanaf 1977-1978 
veranderde het financiële beleid: de Kleine Bosbeek wordt verkocht en de nieuwe 
Bosbeek gebouwd. Vanaf dat ogenblik wordt met steeds hogere hypotheken en 
zelfs, met voor het Nivon ongekende, verliezen gewerkt. 
 
Het Nivon schakelde ongemerkt van het Rijnlands model (met nadruk op het 
middellange- en langetermijndenken, waarbij continuïteit belangrijker is dan snelle 
groei) over naar het Angelsaksische model. Het volgen van het Angelsaksische 
model werd afgedwongen door het aangaan van veel te hoge schuldenlasten bij 
banken, met te hoge rente- en aflossingsverplichtingen voor het Nivon. Deze 
overschakeling is de feitelijke oorzaak van de financiële crisis en het technisch 
faillissement van het Nivon geworden. 
 

                                                
1 Nivonlid in 1996 Feiten en meningen (Wetenschapswinkel VU, rapport nr. 9609) 
2 Nieuwe Kracht. Positie paper voorjaars-Nivonraad 2017 
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Een vrijwilligersorganisatie als de Stichting Natuurvriendenhuizen zal zonder 
schuldenlast veel beter functioneren, vindt het CB. We gaan het Rijnlandse model 
"pur sang" weer invoeren. We kijken verder dan het volgende kwartaal: het financieel 
beleid gaat nu over acht jaar, met focus op de continuïteit van het Nivon.  
De externe hypothecaire schulden worden vanaf 2016 tot 2024 volledig afgebouwd. 
Het Nivon gaat daarna verder als “een familiebedrijf”, zonder externe financiering 
door banken. De debatten in de Nivonraad “over geld” worden dan geschiedenis. 
Misschien kijken we er ooit nog eens met weemoed op terug…? 
 
In 2019 is het Nivon er weer bovenop: het ledenaantal groeit flink, het Landelijk 
Bureau heeft, behalve administratief, nu ook nieuw aangestelde 
communicatiemedewerkers in dienst. De schuldsanering brengt weer enige 
ruimte om te investeren in de accommodaties. De aanpak om zover te komen en 
wat er is geleerd in deze periode vindt zijn weerslag in dit document. 

Methodiek 
De voortgang van de wetenschap wordt voornamelijk bepaald door, uitgaande 
van een heldere probleemstelling, het nijver, systematisch en objectief 
verzamelen van feitelijke gegevens, die door er strikt logisch over na te denken 
worden ondergebracht in formele verbanden, om ten slotte tot fraaie 
toepassingen te leiden. 
 
Maar iedereen weet dat in de praktijk de interessante resultaten vaak het gevolg 
zijn van allerhande toevalligheden, vergissingen bij berekeningen, (on)gelukjes bij 
het experimenteren en het toepassen van foute theorieën. 
 
Zo is het ook gegaan met dit onderzoek. Van beide methodieken is gebruik 
gemaakt, met zowel een wetenschappelijke aanpak als van intuïtief praktisch 
werk. Overbeek merkt op dat: “Een goede intuïtie is een breinbeloning voor 
jarenlang leren, zowel in theorie als in de praktijk.” Intuïtief werken is zo bezien 
voorbehouden aan experts. Niet ieder idee is zo maar een goed idee voor het 
Nivon. 
 
Het “nijver verzamelen” van gegevens is binnen een instituut als het Nivon geen 
eenvoudige zaak. Er werd onvoldoende structuur en ordening op het Landelijk 
Bureau in 2015 aangetroffen. Als er al structuur was, dan was het te 
gecompliceerd voor degene die er mee moesten werken. De CRM-database 
bijvoorbeeld (kosten ~€300.000), is een voorbeeld. Te groot en te complex voor 
het Nivon, met zo’n klein ledenbestand. (In 2018 is het CRM-systeem volledig 
afgeschreven en op 01-01-2019 vervangen door een simpele database, gekoppeld 
aan het Tommy reserverings- en het Multivers factureringssysteem. Analyses uit het 
ledenbestand waren nog niet mogelijk tijdens de publicatie van dit document.) 
 
Het verzamelen van historische financiële gegevens bij het Nivon is een 
droefgeestige bezigheid voor de onderzoeker. Vrijwel alle historische financiële 
documentatie is verloren gegaan. De gemiddelde Nivonner” vindt financiën niet 
interessant, wat op zich al een eerste onderzoeksresultaat is (…). 
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Zoektochten door de archieven van Natuurvriendenhuizen, waar ooit een goede 
Beheercommissie-secretaris was, of het rechtstreeks vragen aan de weduwen 
van voormalige penningmeesters van het Nivon leverde veel van het gezochte 
historisch materiaal op, maar volledig is het niet. 
 
Aan het besluit van een willekeurig persoon, om lid te worden van een vereniging 
gaat een psychologisch proces aan vooraf.  
 
Het VU-onderzoek vat samen dat “het aanbod van producten en diensten door de 
leden niet alleen belangrijk wordt gevonden, maar ook in sterke mate de 
aantrekkelijkheid van het Nivon bepaald.” 
 
Toch bestaat geen causaal verband tussen het aanbod en waarom iemand 
besluit lid te worden van een vereniging als het Nivon. Ook het verband tussen 
een door het bestuur genomen beleidsbeslissing en een nieuw lidmaatschap is 
onbekend. Daar moeten eerst hypotheses voor worden opgesteld, die 
vervolgens kunnen worden getest met meetdata uit de praktijk. 
 
We gebruiken gegevens uit de praktijk om, geheel volgens Popper3, kwetsbare 
hypotheses op te stellen die empirisch weerlegd kunnen worden. Als de 
geformuleerde theorie in principe wel falsificeerbaar is, maar herhaaldelijke 
pogingen tot falsificatie weet te doorstaan, dan is die theorie bekrachtigd.  

 

Resultaat 

 
1: Grootschalige investeringen in Natuurvriendenhuizen leveren geen 
ledengroei op. 
 
Tussen 1999 en 2007 is de totale schuld van het Nivon met 4 M€ toegenomen. 
Dit kapitaal is gebruikt voor grootscheepse verbouwingen van 
Natuurvriendenhuizen. Dit heeft geen enkel effect op de neergaande trend van 
het ledenaantal (Grafiek 1,2) of het aantal overnachtingen (Appendix 2) gehad. De 
schuldtoename heeft wel geleid tot een financiële- en een bestuurscrisis, in 
2008. (Appendix 1.) 
 
Voor het Nivon bestuur is het zaak om de schulden beheersbaar te maken en niet 
te vertrouwen op enige groei van het ledenaantal bij toekomstige grootschalige 
investeringen. Na gedane investeringen haken de betrokken vrijwilligers tevreden 
maar vermoeid af. Daarna moeten nieuwe vrijwilligers vele jaren achtereen de 
nieuwe schulden aflossen, waar ze weinig begrip voor kunnen opbrengen. 
 
Er is ook geen correlatie te vinden tussen grootschalige investeringen en groei 
van het aantal overnachtingen in de Natuurvriendenhuizen (zie appendix 2). 
  

                                                
3 Karl Raimund Popper (Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een Oostenrijks-Britse filosoof 

die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw. 
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2: Grootse algemene plannen, die niet gericht zijn op Nivonleden, leveren geen 
ledengroei op. 
 
De grote omissie in het Nivon credo “voor en door” de Nivonleden, was het 
woordje: van. Het Nivon is een vereniging en daarom van de leden. De statuten 
beschrijven de werkwijze van de vereniging en de rechten van de leden, maar 
zonder leden is er geen Nivon. Het is hun vereniging. Het Nivon credo is nu 
aangepast naar: 
 

“HET NIVON IS VAN, VOOR EN DOOR DE NIVONLEDEN” 
 
Uit deze omissie blijkt al dat de focus van de voorgaande besturen niet op het 
belang van de Nivonleden is gelegd. Grootse, algemene plannen werden 
ontwikkeld, nadat het Nivon in 2008 in een financiële crisis belandde. Het belang 
van de bestaande Nivonleden werd niet onderkend in deze plannen. De 
neergang van het Nivon zette zich dan ook door, bij de uitvoering van de plannen. 
(Zie ook Appendices 1 en 2) 
 
3: Ledengroei komt tot stand door maatregelen die de Nivon Vereniging voor 
de leden aantrekkelijker maakt. 
 
Vanaf 2016 tot en met 2019 zijn vele maatregelen getroffen die alle gericht waren 
op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het Nivon voor haar leden, 
immers: 
 

De Nivonleden bepalen de kwaliteit 
 
Zonder additionele marketingactiviteiten is het verloop van het ledenbestand in 
2016 gestopt en vanaf 2017 omgezet in een significante, autonome groei.  
 
De aanpak is gebaseerd op kwaliteitsdenken: de klant staat centraal. Deze 
aanpak leent zich ook goed voor non-profit- en dienstenorganisaties. De “klant” is 
in deze procesmatige aanpak vertaalt in “Nivonlid”. Het Nivonlid staat nu centraal, 
de Nivonleden bepalen de kwaliteit. Bij onvoldoende kwaliteit wordt het 
lidmaatschap beëindigd. (Zie Appendix 1) 
 
Kwaliteitsmanagement is nooit klaar. Het gaat over continue 
procesverbeteringen. Het doel van kwaliteitsmanagement is de goede dingen de 
eerste keer goed te doen en dat telkens weer. Goed voor onze leden. Dit 
betekent ook dat het Nivon bestuur moet doorgaan met steeds maar weer 
verbeteringen aan te brengen in de Nivon organisatie, waar de leden van 
profiteren en vervolgens, als bonus, nieuwe leden op afkomen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 

• De Vereniging Nivon en de Stichting Natuurvriendenhuizen gaan vanaf 
2017 door een periode van autonome groei; 

• De oorzaak ligt in een grote serie procesverbeteringen, die het 
Nivonlidmaatschap weer aantrekkelijk maken. Bij elke procesverbetering 
wordt weer wat stagnatie weggenomen en past het Nivon zich een stukje 
aan, bij de steeds maar voortgaande maatschappelijke veranderingen; 

• De focus van het Centraal Bestuur moet op de Nivonleden liggen, want de 
Nivonleden bepalen immers de kwaliteit; 

• Het Nivon moet afrekenen met de heersende stagnatie en nieuwe 
ledenvriendelijkheid scheppen, in een veranderende maatschappij; 

• Een continu kwaliteitsverbeteringsprogramma voor de vereniging is 
gewenst, waarbij elke verbetering wordt getoetst aan de aantrekkelijkheid 
voor haar leden. 

• In de periode 2016-2019 zijn ~10 ledenvriendelijke procesverbeteringen per 
jaar doorgevoerd. Het wordt aanbevolen om, als doelstelling voor het 
Centraal Bestuur, minimaal 5 ledenvriendelijke procesverbeteringen per 
jaar door te voeren. Dan zal het Nivon, als een eigentijdse vereniging, ook 
haar 125-jarig bestaan kunnen vieren. 
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Appendix 1: Data-analyse en verklaring van verloop ledenbestand 
 
Het ledenaantal en dan vooral de contributiebijdragen zijn van groot belang voor 
de begroting van de Nivon Vereniging. Hiervoor analyseren we trends en 
patronen, om beter te kunnen voorspellen hoe veel leden de vereniging in het 
komende jaar zal hebben en wat het totaal aan contributiebijdrage zal zijn. Daar 
wordt de begroting op gebaseerd. 
 

Data 

De volgende gegevens komen rechtstreeks uit de ledenadministratie, als een 
ruwe data set. Het zijn het aantal leden op 31 december van elk jaar. In de netto 
afname zijn ook de aanmeldingen van elk jaar verwerkt. De bruto afname is 
groter, dan in de tabel aangegeven. Het is niet bekend hoe groot die is. 
 
 
 

Jaar Aantal leden 

2003        39.058  

2004        37.422  

2005        35.618  

2006        33.842  

2007        32.091  

2008        31.285  

2009        30.309  

2010        27.418  

2011        25.658  

2012        23.832  

2013        21.621  

2014        19.369  

2015        18.207  

 
Tabel 1: Ledenaantal 2003-2015. 
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Grafiek 1: Netto ledenverlies 2003-2018 
 
We zien (Grafiek 1) een doorgaand ledenverlies, met een vermindering van het 
ledenverlies in 2008 en 2009. Dit wordt gecorrigeerd met een extra verlies in 
2010. In 2008 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, wat het verminderen 
van het ledenverlies in 2008 en 2009 kan verklaren. Dit effect was na twee jaar 
uitgewerkt. 
 

Data analyse 

 
Grafiek 2: Ledenaantal met regressielijn, prognose tot 2020 en R-kwadraat. 
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Regressieanalyse van deze ruwe dataset geeft een verrassend sterk lineair 
verband, met de eenvoudige formule: 
 
Ledenaantal = -1.748 x (jaar – 2002) + 41.138 met R2 = 0,9933 
 
We noemen deze lijn “het natuurlijkverloop” van het ledenbestand. Bij ongewijzigd 
beleid is het einde van het Nivon te berekenen met een eenvoudige extrapolatie 
(Grafiek 2). 
 
Extrapolatie laat zien dat het ledenaantal, bij ongewijzigd beleid, in 2020 onder de 
10.000 leden komt (9.676 leden). Bij ongewijzigd beleid zal het laatste Nivonlid op 
18 juni 2025 zijn lidmaatschap opzeggen.  
 
In een ander document4 werd het voorjaar van 2017 voorspeld, bij ongewijzigd 
financieel beleid, als “einde van de Natuurvriendenhuizen”. Juni 2025 lijkt dan 
voor de Vereniging te optimistisch ingeschat, dat jaar zou, vanwege het 
wegvallen van de veel Natuurvriendenhuizen, niet worden gehaald. 
 

 
Grafiek 3: Ledenverloop met prognose tot 2020 
 
Gebruiken we de regressieformule dan zien we het natuurlijk verloop van het 
ledenaantal. Daar projecteren we de gevonden afwijkingen op (Grafiek 3). Dan 
zien we dat het ledenverlies in 2017 is gestopt en wordt gevolgd door een stevige 
groei in 2018. Deze groei is autonoom en is bereikt zonder speciaal opgezette 
ledenwervingsacties. De oorzaak ligt in de ingezette beleidswijzigingen vanaf 
2016. 
  

                                                
4 Witboek Analyse continuïteit Natuurvriendenhuizen  
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In 2019 Q2 wordt een ledenwerfcampagne gestart, met als doel 20.000 leden in 
2020 te registreren. Die, nog te bereiken, groei is in grafiek 3 geprojecteerd voor 
2019 en 2020. 

 

Periode 2003 - 2008 
De periode 2003 tot 2008 in Grafiek 3, valt in de bestuursperiode periode 1999-
2007. In deze periode is voor vele miljoenen Euro’s in de accommodaties 
geïnvesteerd. Het is niet eenvoudig om precieze data over deze periode te 
verkrijgen. Eén manier is om het huidige (2018) activabestand te analyseren, waar 
alleen de nog tot in 2018 doorlopende afschrijvingen staan beschreven. Dit geeft 
het volgende beeld (Grafiek 4) voor de periode van 1991 tot 2019: 
 

 
Grafiek 4: Investeringen (1991-2018) met doorlopende afschrijving in 2018 
 
Ook in de grafiek hieronder (Grafiek 5) zien we in de bestuursperiode van 1998 tot 
en met 2007 een forse toename van de totale schuldpositie. Financiële data van 
2000–2003 ontbreken, maar in grafiek 4 zien dat in deze periode ook voor vele 
miljoenen is geïnvesteerd (Morgenrood, Hunehuis). Het totaal aan schulden voor 
de Natuurvriendenhuizen over deze periode neemt toe tot 6,5 M€ in 2006. Hierin 
is de desinvestering van Ons Honk, Lage Vuursche, in het jaar 2000 van 
€709.145,- in verrekend. 
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Grafiek 5: Totale schuld Natuurvriendenhuizen 1998-2007 
 

Stelling 1: Investeringen 
Grote investeringen in de Natuurvriendenhuizen leiden tot een toename van het 
Nivon ledenaantal. 
 
Deze stelling kunnen we, met voorgaande gegevens, eenvoudig falsificeren: de 
miljoenen investeringen hebben niet geleid tot enige toename in het ledenaantal 
(zie grafiek 3). Integendeel over de periode van 2002 t/m 2007 is het ledenaantal 
met een kleine 10.000 leden verminderd. De stelling is onwaar. 
 

Periode 2008 – 2016 
In voorgaande periode was er door het toenmalige bestuur te fors geïnvesteerd. 
Meer dan de Natuurvriendenhuizen konden dragen, zo bleek al snel. Het bestuur 
is in 2008 vervangen, door ingrijpen van de ledenraad. Een nieuw bestuur trad 
aan. Dit bestuur ontwikkelde al snel het “Beleidsplan Nivon 2007-2012” wat werd 
vastgesteld in de Nivonraad. Dit werd later gevolgd door het “Masterplan 2013-
2015.” 
 
Het beleidsplan spreekt, net als het voorgaande bestuur, over “versteende 
eigenaars.” Het ledenverloop wordt geweten aan “onontkoombare 
maatschappelijke processen.” De plannen zijn globaal, oppervlakkig en niet 
gericht op de aantrekkelijkheid van het Nivon voor haar leden. De lagere 
contributieopbrengsten en reorganisatiekosten leiden tot jaren van verlies voor 
de vereniging (Grafiek 6). 
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Grafiek 6: Resultaten jaarrekeningen Nivon Centraal 2011-2018. 
 
Het bestuur loopt, met de verdere afname van de ledenaantallen, maar ook door 
de afname van het aantal overnachtingen in de Natuurvriendenhuizen, achter de 
feiten aan. De accommodaties delen in de malaise van teruglopende 
(bezoekers)inkomsten (Appendix 2), de verliezen lopen op en de hoge 
financieringslasten werken ook al niet mee. 
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Het probleem van dit bestuur wordt duidelijker zichtbaar op het balanstotaal van 
de Stichting Natuurvriendenhuizen. De balans was door het voorgaande bestuur 
opgehoogd met hypothecaire leningen (Grafiek 7). Dit balanstotaal gaat weer 
verloren door verliezen, die worden gecompenseerd met de afschrijvingen. 
Omdat de afschrijvingen nu niet meer worden geherinvesteerd wordt het verval 
van het Nivon zichtbaar voor de buitenwereld: de Natuurvriendenhuizen ogen 
steeds sleetser voor haar bezoekers. 
 
Er komt nu een tijd dat de toevlucht naar de verkoop van huizen wordt ingezet, 
net als het voorgaande bestuur, om de toenemende verliezen te dempen. Zo 
wordt besloten het August Reitsmahuis aan de gemeente Rotterdam te 
verkopen, bij het aflopen van de erfpacht.  Een totaal onnodig verlies van een 
Natuurvriendenhuis aan de kust, zoals later is gebleken. Het Landelijk Bureau 
wordt ingekrompen, omdat de kosten niet meer gedragen kunnen worden door 
het afnemende contributie-inkomen. De grootse algemene plannen vallen stil. In 
de voorjaars-ledenraad van 2016, te Rotterdam, spreken de kaderleden over “het 
einde van het Nivon”. 

 

Stelling 2: Grootse algemene plannen 
Stelling 2: Grootse algemene plannen, die niet specifiek gericht zijn op Nivon 
leden, leiden tot een toename van het Nivon ledenaantal. 
 
Het aantreden van dit nieuwe bestuur laat in 2008 en 2009 (zie grafiek 3) een 
hapering in de daling zien ten opzichte van de voorspelling, maar de afname zet 
onverminderd door. In 2013 en 2015 is dit effect verdwenen en daalt het 
ledenbestand sneller dan voorspeld. De algemene plannen, die niet specifiek op 
de Nivonleden waren gericht, leveren niet het gewenste resultaat. 
De stelling is onwaar. 
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Periode 2016 – 2019 
In 2016 treedt een bestuur aan wat “stapje voor stapje” de focus legt op de 
aantrekkelijkheid van het Nivon voor de leden en op de voortdurende verbetering 
van de “bedrijfsresultaten” van de Natuurvriendenhuizen. De stichting 
Natuurvriendenhuizen heeft inmiddels de grootte van een klein MKB-bedrijf 
gekregen, met alle financiële risico’s voor de Nivon Vereniging van dien. De 
aanpak is samen te vatten als: kwaliteitsmanagement waarbij “de klant” wordt 
gedefinieerd als Nivonlid. Wikipedia vat dit complexe proces als volgt samen: 
 
Het centrale idee is dat het efficiënter is om alle activiteiten in eenmaal goed te doen. Hiermee 
bespaart de organisatie tijd op correcties, mislukte producten en serviceverlening. Hierdoor zou de 
organisatie uiteindelijk kosten besparen. Het is zowel toepasbaar binnen productiebedrijven als 
binnen dienstverlenende organisaties. Het doel van kwaliteitsmanagement is de goede dingen de 
eerste keer goed te doen en dat telkens weer. Hammet omschrijft 7 basisprincipes van 
kwaliteitsmanagement. (Het gebruikte woord “klant” is in deze tekst vervangen door Nivonlid.) 

Het Nivonlid bepaalt de kwaliteit. 

• Het verbeteren van kwaliteit vereist het opstellen van effectieve kwaliteitmeetsystemen. 
Zuivere gegevens zijn een vereiste en persoonlijke meningen dienen te worden uitgesloten. 

• Mensen die binnen systemen werken creëren kwaliteit. 

• Kwaliteit is een bewegend doel. Het vereist toewijding naar continue verbetering. 

• Preventie in plaats van detectie is de sleutel tot het produceren van hoge kwaliteit. 

• Kwaliteit moet in het ontwerp zitten en variaties moeten zo veel mogelijk worden uitgesloten. 

• Het topmanagement moet leiderschap bieden en alle kwaliteitsinitiatieven ondersteunen. 

• Kwaliteitsmanagement biedt incrementele veranderingen. 

 
Het dedain om leden als “versteende eigenaars” bestempelen is niet goed 
mogelijk in kwaliteitsdenken. We moeten alle leden koesteren en het Nivon 
alleen maar aantrekkelijker voor ze maken. Dat is de missie voor het Centraal 
Bestuur. 
 
Bij de ontwikkeling van een nieuw plan wordt eerst een analyse gemaakt, dan 
wordt het plan verder ontwikkeld. Pas als het is uitgewerkt wordt het 
geïntroduceerd. De resultaten worden nauwkeurig gevolgd en het plan wordt 
aangepast tot het helemaal voldoet. Dit is overigens eenvoudiger om op te 
schrijven, dan uit te voeren, in de chaos van de alledaagse praktijk. 
 
Hierin verschilt de aanpak van het bestuur 2016-2019 met het vorige. Teksten uit 
het Masterplan zoals hieronder weergegeven, zijn bijvoorbeeld niet concreet, 
ondoordacht en ongebruikelijk in kwaliteitsdenken: 

• We gaan ons aansluiten bij of nemen het initiatief; 

• We denken na over de teksten en de motto’s; 

• We bieden onze leden de kans zich te herkennen als; 

• We gaan onze leden inschakelen om; 

• We gaan nadenken over de mogelijkheid; 

• Wij knopen vriendschappelijke betrekkingen aan. 
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Zo zijn achtereenvolgens door het Centraal Bestuur, over het verloop van drie 
jaar, stap voor stap, de volgende concrete verbeteringen voor Nivonleden 
ingevoerd: 
 

1. Nivon huisstijl en logo’s eigentijdser gemaakt, de Toorts gerestyled; 
2. Reductie van het overnachtingstarief in de Natuurvriendenhuizen en 

kampeerterreinen voor Nivonleden ingevoerd. Verhoging van het 
overnachtingstarief voor niet-Nivonleden doorgevoerd; 

3. NivonJong opgericht en een bezoldigd jongerenwerker (2019 Q1) 
aangesteld; 

4. “Nivon kinderen gratis” concept in de Natuurvriendenhuizen 
geïntroduceerd; 

5. Een verdere reductie van het overnachtingstarief voor Nivonleden 
doorgevoerd, tot de prijsverhouding 100/150 voor leden/niet-leden; 

6. “Nivon kinderen gratis” ook op alle Nivon kampeerterreinen ingesteld; 
7. Integratie tussen Vereniging en Natuurvriendenhuizen verstevigd door 

ledenraden in de Natuurvriendenhuizen te organiseren; 
8. Het gebruik van vergaderfaciliteiten voor de afdelingen en werkgroepen in 

Natuurvriendenhuizen aantrekkelijk gemaakt: maximale kosten €50; 
9. Gratis midweek actie, voor Nivonleden, bij boeking van een midweek 

gestart; 
10. Verlaging van contributietarieven voor vrijwel alle categorieën 

doorgevoerd, het te hoge tarief voor minima afgeschaft; 
11. Contributie betaling per kalenderjaar afgeschaft, het lidmaatschap geldt nu 

voor het volle jaar na de inschrijving; 
12. Proces om tot Green Key certificatie voor alle Natuurvriendenhuizen en -

Kampeerterreinen te komen opgestart. In 2019 is de verwachting dat alle 
accommodaties en kampeerterreinen Green Key gecertificeerd zijn; 

13. Introductie van €10,- lidmaatschap, voor sociale minima en (klein)kinderen; 
14. Introductie van €20,- lidmaatschap, tot de leeftijd van 30 jaar (incl. 

studenten); 
15. Doorvoering van het 100/150 principe voor alle prijzen van Nivon 

activiteiten, met een maximaal verschil van 150% van de 
contributiebetaling; 

16. In 2018 €220.000,- in kinderspeeltoestellen geïnvesteerd voor de Nivon 
Natuurvriendenhuizen en -Kampeerterreinen; 

17. Gebroken met Wandelnet en proces opgestart om Nivon Wandelen weer 
in het hart van de Nivon organisatie terug te brengen; 

18. Nieuwe Nivon Wandelboekjes ontwikkeld en uitgebracht. De ontwikkeling 
van een Fietsboekje, voor een fietstocht langs de Nivonhuizen, opgestart; 

19. De verkoop van Wandelboekjes ondergebracht bij een andere uitgeverij, 
maar ook rechtstreeks vanaf de Nivon site, met 33% korting voor leden. 

20. De werkgroep Sociale Groepsvakanties ondergebracht bij de G.W. 
Melchers Stichting. ANBI-erkenning aangevraagd en verkregen. De 
stichting valt onder het Centraal Bestuur; 

21. Bezoldigde communicatie expert aangesteld (Q1 2018), met stagiaire(s); 
22. Bezoldigde Toorts- en Web redacteur aangesteld (Q4 2018); 
23. Introductie van gratis midweek vouchers, voor vrijwilligers die werkzaam 

zijn in de Natuurvriendenhuizen; 



Nivon-125 Ledenvriendelijkheid 

4 april 2019 JCB          

    

19 

24. Centraal bankieren gestart, om niet renderende afdelingsgelden centraal 
te beheren, tegen marktrente. Rentebetaling door de stichting 
Natuurvriendenhuizen vloeit nu terug naar de afdelingen; 

25. Voorstel om afdrachtsregeling naar afdelingen aan te passen (Q1 2019), om 
de afdelingen sneller mee te laten profiteren van de ledengroei in hun 
postcodegebied; 

26. De Nivon website en de Natuurvriendenwebsite volledig vernieuwd (2019 
Q2) en aangepast aan de leden- en bezoekersbehoefte. 

 
Op Financieel gebied zijn de o.a. volgende systemen en protocollen 
geïntroduceerd: 

1. Maandelijkse financiële rapportages van de Natuurvriendenhuizen; 
2. Financieel Statuut; 
3. Kwartaalrapportages voor de Natuurvriendenhuizen en Nivon Vereniging; 
4. Tommy kassa geïntroduceerd voor balies van Natuurvriendenhuizen; 
5. Investeringsprotocol; 
6. Ledenmodule gekoppeld aan Tommy reserveringssysteem (Q2 2019) 

 

Stelling 3: De leden in focus 
Autonome ledengroei komt tot stand door maatregelen die de Nivon Vereniging 
voor leden aantrekkelijker maakt. 
 
Veel maatregelen die zijn getroffen vanaf 2016 zijn gericht op het verbeteren van 
de aantrekkelijkheid van het Nivon voor haar leden. Grafiek 3 laat zien dat, zonder 
additionele marketingactiviteiten, de daling van het ledenbestand in 2017 is 
gestopt en vanaf 2018 zelfs significant groeit. 
 
De stelling is correct  
 
(Ref. 3: De stelling is correct tot het tegendeel wordt bewezen.) 
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Appendix 2: Data-analyse verloop overnachtingen 
 

De analyses zijn tot dusverre gebaseerd op het ledenaantal. Voor een beter 
begrip wordt in deze appendix ook het verloop van het aantal overnachtingen 
van de Natuurvriendenhuizen behandeld. We beperken ons tot de 
overnachtingen van de Natuurvriendenhuizen en laten de zomerhuisjes en 
kampeerterreinen buiten beschouwing, ook omdat hiervan de historische 
gegevens ontbreken. 
 
Het aantal overnachtingen is van groot belang voor de Winst en Verliesrekening 
van de Natuurvriendenhuizen. Het aantal overnachtingen is rechtstreeks 
gekoppeld aan het inkomen, met in 2018 een gemiddelde opbrengst van €17,85 
per overnachting in een Natuurvriendenhuis. 
 

Data 

De overnachtingsaantallen van alle accommodaties worden maandelijks 
gerapporteerd en verzameld. Onderstaande data gaan terug tot 1968 en bestrijkt 
zo een periode van 50 jaar.  
 

  
Grafiek 8: Overnachtingen Natuurvriendenhuizen 1968-2018 
 
Van 2003-2007, de bestuursperiode die in appendix 1 is behandeld, is de daling 
11.096 overnachtingen: gemiddeld 2.774 minder overnachtingen per kalenderjaar. 
 
Over de bestuursperiode 2008-2016 is de daling 39.783. De daling verdubbeld 
bijna in deze periode, met gemiddeld 4.973 minder overnachtingen per jaar. In 
2015 wordt met 91.461 overnachtingen het laagste aantal overnachtingen in 50 
jaar bereikt. 
 
In de periode van 2016-2018 stopt de daling en zet de groei in van 12.153 
overnachtingen, een gemiddelde groei van 6.077 overnachtingen per jaar. 
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Grafiek 9: Groei overnachtingen Natuurvriendenhuizen 2016-2018 

Effect van investeringen op overnachtingsaantallen 
In grafiek 8 zien we dat de investeringen over de periode van 1999 tot 2007 geen 
toename van het aantal overnachtingen tot gevolg heeft gehad. Dit is het beeld 
op totaalniveau van alle overnachtingen. Maar is dit ook zo, als we op detailniveau 
naar de accommodaties kijken waarin grootschalig is geïnvesteerd, voor 
nieuwbouw of een grote verbouwing? 
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In tabel 2 vinden we de investeringsbedragen, die zijn ontleend uit de 2018 
activalijsten van verschillende accommodaties. 
 
 

Accommodatie Periode # overnachtingen Type Investering 

Banjaert 2007-2016                  108.754  Nieuwbouw  €     1.648.365  

  1995-2004                  113.250     

  Groei 10 jaar                      4.496-     

       

Hunehuis 2005-2014                  143.478  Nieuwbouw  €     1.414.921  

  1993-2002                    71.961     

  Groei 10 jaar                    71.517      

       

Morgenrood 2001-2010                  106.133  Verbouwing  €     1.178.595  

  1989-1998                  117.880     

  Groei 10 jaar                    11.748-     

       

ABK-huis 1996-2005                  106.676  Verbouwing  €        927.500  

  1985-1994                    59.496     

  Groei 10 jaar                    47.180      

       

Koos 

Vorrinkhuis 2005-2014                    83.921  Verbouwing  €        666.413  

  1993-2002                  154.200     

  Groei 10 jaar                    70.279-     

       

Totaal Groei 10 jaar                    32.175     €     5.835.794  

Tabel 2: Groei van het aantal overnachtingen, na grote investeringen 
 
Het aantal overnachtingen voor en na een grote investering is gesommeerd over 
een periode van 10 jaar en vervolgens vergeleken. De verbouwing- of 
nieuwbouwperiode, waarin minder omzet is gehaald, is niet meegenomen in de 
analyse. 
 
We zien dat het aantal overnachting voor het Hunehuis en ABK vrijwel is 
verdubbeld. De andere drie accommodaties laten geen groei zien, integendeel. 
Voor Banjaert en Morgenrood zien we een matige krimp, voor het Koos 
Vorrinkhuis zelfs een forse vermindering in het aantal overnachtingen. 
 
De ~6 M€ aan investeringen hebben geleid tot een groei van ~3.000 
overnachtingen per jaar. 
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Discussie bestuurlijke strategieën en overnachtingen 
 
De bestuursperiode met grootschalige investeringen in de Natuurvriendenhuizen 
heeft niet geleid tot een significante groei in het aantal overnachtingen. 
 
De opvolgende bestuursperiode met “grootse algemene plannen” leverden ook 
al geen groei in het aantal overnachtingen op. Integendeel, de neergang in aantal 
overnachtingen verdubbelde bijna. 
 
De groei in het aantal overnachtingen van 2016 tot 2019 is o.a. tot stand gekomen 
door maatregelen die de Nivon Natuurvriendenhuizen voor de leden weer 
aantrekkelijk maken, zie ook appendix 1. 
 
Het effect van grootschalige investeringen op het aantal overnachtingen is te 
divers om er in het kader van dit rapport een duidelijke conclusie aan te 
verbinden. 


