
 

 

Advies werkgroep fonds 

ledenwerving 
 
Door de vorige ALV is besloten dat het gespaarde budget van 50.000 euro uitgegeven zou 

worden via een fonds waarin verenigingen een aanvraag kunnen indienen gericht op 

ledenwerving/behoud. Op basis van dit voorstel is een werkgroep van verenigingsbestuurders 

samengesteld die uitzoeken hoe het geld precies ingezet wordt. De werkgroep doet hierbij een 

oproep aan de financiële commissie om het geld op een andere manier te besteden zonder het 

oorspronkelijke doel te verliezen. In dit document is de inhoud van dit voorstel te lezen.  
 

Conclusie van werkgroep 

In januari 2021 heeft een overleg plaatsgevonden waarin unaniem is besproken om het 

geld niet middels een fonds beschikbaar te stellen. Hierbij kwam de volgende 

argumentatie aan de orde: 

 Grote verenigingen profiteren vaak meer van zo'n pot, omdat ze meer 

mankracht hebben om de aanvraag te doen en zaken te organiseren. Dit is 

vooral het geval als de bijdrage per project groot is en er dus een soort 

verkiezing van beste project komt. 

 Er gaat in verhouding veel tijd zitten in het schrijven en verdedigen van een 

projectplan. Dat kan verenigingen ervan weerhouden om een (kleine) aanvraag 

in te dienen.  

 Lang niet alle verenigingen hebben mensen die goed zijn in het schrijven van 

een projectplan 

 Het is beter om centraal de duiksport en duikverenigingen te promoten. 

Voorstel 

Daarom lijkt het de werkgroep zinvoller om het geld te laten besteden door de NOB 

(centraal). De verenigingen zijn overtuigd van deze richting en zien dit nog steeds als 

de beste richting. Het voorstel is om vanuit de NOB een online platform op te zetten 

waarmee de verenigingsbestuurders onderling worden verbonden en kennis kunnen 

uitwisselen en waarmee we ledenwerving/binding kunnen stimuleren. Daarnaast is het 

zinvol om centraal de landelijke promotie van de onderwatersport te organiseren. Met 

als doel ledenwerving samen met verenigingen. 

Voldoende draagvlak 

De werkgroep verwacht voldoende draagvlak voor dit voorstel omdat hier op lange 

termijn meer verenigingen iets aan hebben. Er kunnen meer onderwerpen aandacht 

krijgen via dit platform naast ledenwerving/ledenbinding. Dit is ook een voordeel voor 
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de NOB want hierdoor krijgt de NOB beter inzicht in thema’s waar ondersteuning bij 

nodig is. Daarnaast wordt het platform voor alle bestuurders toegankelijk en is 

centrale promotie voor iedereen waardevol.  

 

Reactie van de Financiële Commissie op het advies van de werkgroep 

De ALV heeft eerder besloten een deel van de reserves te bestemming voor een “fonds 

ledenwerving” en een werkgroep ingesteld om inhoud te geven aan de wijze waarop dit 

fonds zou kunnen worden besteed. Op voorhand waren daar enkele ideeën over. 

Blijkbaar heeft de werkgroep redenen om die ideeën niet verder uit te werken en komt 

met een alternatief voorstel. De mening van de FC over de inhoud van het voorstel is 

niet relevant. Dat is aan de ledenraad.  

Als het gaat om de correcte wijze om met de bestemming om te gaan zijn er twee 

mogelijkheden: 

1. De bestemming “fonds ledenwerving” krijgt een andere invulling en kan dus 

worden besteed aan de uitvoering van het nieuwe plan. Dat kan alleen als het 

nieuwe plan hetzelfde doel dient als waarvoor de reservering is bedoeld. Er is 

dan geen verdere aanpassing of besluit nodig. Behalve dan over het voorstel zelf. 

2. Als de bestemming een ander doel heeft, dan de voorgestelde activiteiten (wat 

volgens ons niet het geval is), dan moeten er twee besluiten genomen worden 

door de ALV: 

a. Ten eerste reservering vrijmaken en herbestemmen: besluit of de 

bestemming “fonds ledenwerving” aangewend kan worden voor een ander 

doel en dat doel definiëren. 

b. Ten tweede over het voorstel en de financiering daarvan. 

Lees: als er geen geld vrijgemaakt wordt uit de bestemming, dan zal het plan uit 

een andere pot betaald moeten worden. Dit is nu niet opgenomen in de 

begroting.  

Als besluit a. Niet worden genomen, dient er een andere invulling gegeven te 

worden aan het “fonds ledenwerving”. 

 


