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1. INLEIDING
Een groot aantal afdelingen van ANBO-Nederland besloot vanaf september 2015 vanwege onvrede met
het gevoerde beleid de ANBO-organisatie de rug toe te keren en verder te gaan als zelfstandige
seniorenvereniging in dorp, stad, of regio waar voorheen de ANBO-afdeling opereerde. Van een
vergelijkbare ‘afscheiding’ was al eerder sprake, namelijk in 2012, toen een aantal verenigingen in
Overijssel zelfstandig verder ging. Ook in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ontstonden
zelfstandige verenigingen.
Inmiddels draait een 40-tal verenigingen onder de regionale koepelorganisatie Nieuwe Bond voor
Ouderen Nederland (NBvON). Deze verenigingen zijn via de NBvON lid van de Nederlandse Vereniging
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), van waaruit vooral de landelijke belangenbehartiging
wordt gerealiseerd en die een platform is voor een gezamenlijke band en voor informatie-uitwisseling.
Via de NVOG vindt ook afstemming met KBO/PCOB plaats.
Een belangrijk deel van de voormalige ANBO-afdelingen heeft nog geen nieuwe seniorenvereniging
opgericht, maar overweegt dat wel of wil zich daarop oriënteren.
Zowel bij de al opgerichte, als bij de nog in oprichting zijnde verenigingen groeit de behoefte aan een
overkoepelend geheel dat ten behoeve van de afzonderlijke verenigingen optreedt als belangenbehartiger op landelijk niveau. Op initiatief van de NBvON is om die reden een aantal personen vanuit
de oud-ANBO-afdelingen in Nederland uitgenodigd voor een overleg om de mogelijkheden te bezien
aan een dergelijke koepel vorm te geven. Dat overleg werd stuurgroepoverleg genoemd en vond plaats
op 28 januari 2016 te Utrecht.
De stuurgroep gaf te kennen dat, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de oprichting van een
landelijke Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) in Nederland een goede kans
van slagen heeft. De stuurgroep besloot voor de oprichting van die Federatie een werkgroep in te stellen
met als taak het opstellen van een startnotitie, waarin de ins en outs van de op te richten Federatie in
kort bestek de revue passeren. Deze werkgroep bestaat uit Koos Graniewski, Hans de Jonge, Izak
Mauritz, Eint Ockels (tevens voorzitter NBvON), Erik Triemstra en Harry Verheul.
De voorliggende startnotitie is door de werkgroep op 14 april voorgelegd aan de stuurgroep. De
stuurgroep sprak uit zich in deze startnotitie te kunnen vinden en verklaart zich daarmee tevens akkoord
met de oprichting van een Federatie, zoals die in het vervolg van deze notitie is beschreven.
Het is de bedoeling de statuten van de Federatie nog vóór de zomervakantie te laten passeren. Het jaar
2016 is voor het functioneren van de Federatie vervolgens een overgangsjaar: in dat jaar wordt de
Federatie ‘opgebouwd’ (organiseren startbijeenkomst, opstellen statuten en deze laten passeren,
opstellen huishoudelijk reglement, formaliseren relatie met NVOG (lidmaatschap en het verlenen van
diensten door de NVOG) organiseren Federatieraad, realiseren van huisvesting enz., enz.). De feitelijke
start van de Federatie is voorzien op 1 oktober 2016.
In deze startnotitie wordt ingegaan op de volgende aspecten:
A. Het doel van de Federatie
B. De structuur van de Federatie
C. De taken van de Federatie
D. De financiering van de Federatie
E. Het vervolgtraject
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2. DE UITWERKING

A. Het doel van de Federatie
De Federatie onderschrijft de fundamentele gelijkheid van alle bij haar verenigingen aangesloten leden,
tot uitdrukking komend in democratisch handelen en in respectvolle bejegening van iedereen, ongeacht
de sociale identiteit en levensbeschouwing.
Vanuit deze grondgedachte komt de Federatie op voor de belangen van alle senioren op het gebied van
wonen, mobiliteit, inkomen (w.o. pensioen), zorg en welzijn. Hiermee realiseert de Federatie een
serieuze en respectvolle wijze van bejegening van de senioren in Nederland, zowel op lokaal, regionaal
als nationaal niveau. De Federatie biedt de zelfstandige lokale seniorenverenigingen een platform om
betrokken te zijn bij en invloed te hebben op de landelijke belangenbehartiging voor senioren.
De Federatie draagt op deze manier bij aan:
 een samenleving die ervoor zorgt dat senioren -naar vermogen- volwaardig en zelfstandig kunnen
blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
 een effectieve belangenbehartiging ten behoeve van de doelgroep, zowel op individueel als op
collectief niveau en zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau.

B. De structuur van de Federatie
a. Algemeen
De Federatie is opgericht door en voor de aangesloten verenigingen. Hiermee is duidelijk gezegd dat
de verenigingen er niet voor de Federatie zijn, maar omgekeerd: de Federatie staat ten dienste van de
aangesloten verenigingen. Zij voert ten behoeve van de verenigingen taken uit die het bereik van de
afzonderlijke verenigingen overstijgen. De Federatie is –zij het op termijn- het expertise- en
faciliteitencentrum voor de aangesloten verenigingen (zie onderdeel C, Taken van de Federatie), zodat
de verenigingen optimaal kunnen functioneren en de belangen van hun leden zo goed mogelijk kunnen
behartigen.
De bij de Federatie aangesloten verenigingen hebben absolute zelfstandigheid en autonomie in de
besluitvorming over het eigen reilen en zeilen, inclusief het beheer en de verantwoordelijkheid voor de
financiële huishouding van de eigen vereniging. Zij stellen in hun eigen werkgebied autonoom een
activiteitenplan op en voeren dat uit ten laste van eigen middelen, verkregen via contributie-inning,
advertentie-inkomsten en eventuele overige inkomsten. Voor het lidmaatschap en voor eventuele
diensten die de verenigingen van de Federatie afnemen betalen zij een geringe vergoeding.
Hieruit vloeit logischerwijs voort dat de op te richten Federatie een ‘lichte’ constructie moet krijgen, dus
zonder zelfstandige huisvesting, maar ook (in beginsel) zonder vast eigen personeel enz.
De verenigingen organiseren per provincie suboverleggen. Functie en taken daarvan kunnen zij zelf
regelen, met dien verstande dat een vaste taak van de provinciale overleggen is het aanwijzen van 2
afgevaardigden voor de Federatieraad.
Vanuit deze vertrekpunten wordt de structuur van de Federatie als volgt omschreven:
b. Naamgeving
De naamgeving van de Federatie is: ‘Federatie van Algemene Seniorenverenigingen in Nederland’,
afgekort FASv.
c. Zetel van de Federatie
De Federatie heeft beperkte eigen huisvesting. Zij zal onderkomen zoeken bij een bestaande organisatie.
De statutaire zetel van de Federatie is ten kantore van de organisatie waar huisvesting wordt gevonden.
d. De aansturing van de Federatie.
De aansturing van de Federatie geschiedt getrapt: de aangesloten verenigingen kiezen via de provinciale
overleggen een Federatieraad. De Federatieraad keurt het algemene Federatiebeleid goed en kiest een
bestuur. Het Federatiebestuur beheert de organisatie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Federatietaken.
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Schematisch ziet de aansturing er als volgt uit:

Onafhankelijke seniorenverenigingen

Provinciale overleggen
De provinciale overleggen kiezen 2 afgevaardigden voor de Federatieraad.

Federatieraad

De Federatieraad bestaat uit 25 leden: 24 aangedragen vanuit de verenigingen, aangevuld
met de voorzitter van het Federatiebestuur, die tevens voorzitter is van de Federatieraad.
De Federatieraad kiest het bestuur. De Federatieraad vergadert minimaal 1x per jaar.

Federatiebestuur

Het Federatiebestuur bestaat uit 5 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester
en 2 leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en het functioneren van de
Federatie. Het Federatiebestuur vergadert minimaal 6x per jaar.

Secretariaat Federatie
Het secretariaat voert de taken van de Federatie uit en ondersteunt het Federatiebestuur.

Toelichting bij de structuur van de Federatie:
Met betrekking tot het provinciaal overleg:
De provinciale overleggen hebben tot taak per provincie 2 leden af te vaardigen naar de Federatieraad.
De stuurgroep laat het aan de provinciale overleggen zelf hoe zij hun takenpakket verder invullen. De
stuurgroep kan zich voorstellen dat er ook op provinciaal niveau coördinerende/ afstemmende
activiteiten plaatsvinden. De afstand tussen de landelijke Federatie en de afzonderlijke verenigingen is
immers tamelijk groot. Die provinciale overleggen zouden een rol kunnen spelen bij het voorbereiden
van de vergaderingen van de Federatieraad. Andere taken van zo’n overleg kunnen zijn het afstemmen
over de mogelijkheden die afzonderlijke afdelingen/regio’s hebben op de terreinen van bijvoorbeeld
subsidieaanvragen/het binnen halen van subsidies, hoe om te gaan met de WMO-perikelen, het van
elkaar leren in een bepaalde provincie of subregio daarvan enz.
Met betrekking tot de Federatieraad en het Federatiebestuur:
De provinciale overleggen kiezen ieder 2 afgevaardigden voor de Federatieraad. De leden van de
Federatieraad kunnen maximaal 2 perioden van 4 jaar lid van de Federatieraad zijn.
De Federatieraad kiest op zijn beurt het Federatiebestuur. Leden van de Federatieraad kunnen zich
kandidaat stellen voor de functie van voorzitter, secretaris, penningmeester of gewoon lid van het
Federatiebestuur. Ook de leden van het bestuur zijn maximaal 2 perioden van 4 jaar bestuurslid.
Het lidmaatschap van de Federatieraad is niet combineerbaar met een lidmaatschap van het bestuur.
Een uitzonderingspositie neemt de bestuursvoorzitter in, die vanuit het bestuur richting Federatieraad
een ‘linking-pinfunctie’ vervult en uit dien hoofde ook voorzitter is van de Federatieraad.
e. Het secretariaat van de Federatie
De stuurgroep brengt in de vormgeving van het secretariaat het besef tot uitdrukking dat de Federatie
ten opzichte van haar leden professionaliteit en kwaliteit in dienstverlening moet tonen. Op grond
daarvan komt zij tot het volgende model:
 Voor de vormgeving van het secretariaat wordt ervan uitgegaan dat de Federatie bij de start een
beperkt aantal basistaken uitvoert (zie verderop onder ‘De taken van de Federatie’). In de loop der
tijd wordt bezien of daaraan andere, vooral faciliterende taken kunnen worden toegevoegd.
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 Voor de uitvoering van de inhoudelijke taken doet de Federatie enerzijds een beroep op vrijwilligers,
die daarvoor, afhankelijk van de zwaarte van de werkzaamheden, een vrijwilligers-vergoeding
ontvangen. Anderzijds zal voor het realiseren van een aantal belangrijke basistaken via het
lidmaatschap van de NVOG een beroep worden gedaan op de NVOG-organisatie *).
 De Federatie levert vanaf het begin ondersteuning aan de (nieuwe) verenigingen bij het
beantwoorden van vragen waarmee zij worstelen en bij het uitwisselen van relevante informatie en
praktijkervaringen. Het secretariaat is voor dat doel permanent bereikbaar, geeft een actuele
nieuwsbrief/magazine uit en verzorgt een actuele website. In sommige gevallen levert het
secretariaat ‘tools’ die de verenigingen helpen bij het opzetten van de vereniging.
 Voor de uitvoering van dit takenpakket organiseert de Federatie op half timebasis een vaste kracht
voor administratieve ondersteuning. Die kracht hoeft niet in eigen beheer aangesteld te worden, maar
kan via de NVOG worden ingehuurd *).
 Er zal in de uitvoering van de werkzaamheden van de Federatie coördinatie nodig zijn. Er moeten
lijnen bij elkaar gebracht worden, zaken op elkaar afgestemd, in overleg met het bestuur moeten
prioriteiten worden gesteld enz. Hiervoor is minimaal één ‘zware’ vrijwilliger nodig, die op het centrale
kantoor over een bureau en een PC en telefoon dient te beschikken. Daarvoor zullen
huisvestingskosten moeten worden betaald (zie hierna onder ‘huisvesting’).
f. De huisvesting van het secretariaat
Het secretariaat hoeft niet te beschikken over ‘eigen, zelfstandige huisvesting’, maar moet wel
beschikken over een eigen plek waar bezoekers ‘de Federatie’ kunnen bezoeken, waar ‘de telefoon
wordt opgenomen’ enz. De stuurgroep heeft vastgesteld dat de NVOG bereid is *) om aan de
administratieve kracht die (part time) ten behoeve van de Federatie werkt, huisvesting te bieden. Verder
zal er voor de vrijwilliger(s) die de coördinatie van de taken verzorgen eenvoudige huisvesting (een
bureau, een telefoon en een PC) beschikbaar moeten zijn. Ook dat kan door de NVOG worden verzorgd
*).

Toelichting met betrekking tot (het personeel en de huisvesting van) het secretariaat
De Federatie heeft een permanent secretariaat nodig. Dat secretariaat moet voor de aangesloten
verenigingen optimaal bereikbaar zijn, via telefoon, e-mail en door het kunnen raadplegen van een
actuele website. Daarvoor is een vaste huisvesting nodig, niet per sé een eigen kantoor, maar wel een
plek waar leden ‘de Federatie’ fysiek kunnen bezoeken.
De stuurgroep wil voor de vormgeving van het secretariaat (en dus impliciet van de Federatie) van een
groeimodel uitgaan. Vanuit deze gedachte start de Federatie met een beperkt aantal basistaken.
Gaandeweg kan via dat groeimodel worden bezien of en zo ja welke taken, vooral op het gebied van
facilitaire ondersteuning, erbij genomen kunnen worden.
De stuurgroep overwoog voorts dat de Federatie op bepaalde punten vrij eenvoudig externe expertise
kan inhuren. In de stuurgroep is de mogelijkheid geopperd om voor de landelijke belangenbehartiging
en het invullen van de politieke antennefunctie een beroep te doen op de NVOG, zoals de NBvON met
haar verenigingen nu ook al doet. De NVOG is bereid deze taken op zich te nemen *). Daarvoor moet
een gering bedrag per lid per jaar worden betaald.
Hiermee start de Federatie als platform waar de verenigingen terecht kunnen voor informatie en advies
en is zij een platform dat op landelijke basis aan belangenbehartiging doet. Via het groeimodel beziet
de Federatie in deze constructie of er aanleiding is en mogelijkheden bestaan om dit takenpakket verder
uit te bouwen.

*) In de Startnotitie is dit als uitgangspunt genomen. De NVOG staat welwillend tegenover onze

plannen om hen bij de uitvoering van de Federatietaken te betrekken. Alvorens hierover
besluitvorming kan plaatsvinden, is nog wel nader overleg noodzakelijk tussen de bestuurders van
de Federatie in oprichting en de NVOG. Zodra consensus is bereikt over de samenwerking en de aard
van het samenwerkingsverband, wordt dit onder de (potentiële) leden bekend gemaakt.
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C. De taken van de Federatie
Algemeen
De uiteindelijke doelstelling van de Federatie is het optreden als expertise- en faciliteitencentrum voor
de aangesloten verenigingen. Op dit moment is die doelstelling echter te ambitieus. Het is verstandig
om te beginnen met een beperkt aantal basistaken en via het groeimodel te bezien of het takenpakket
in de toekomst eventueel kan worden uitgebouwd. We benoemen de Federatie daarom in dit stadium
nog niet als expertise- en faciliteitencentrum, maar dat zou wel de ambitie voor de komende jaren
moeten zijn. In die rol is binnen de Federatie alle kennis over de belangenbehartiging voor de doelgroep
aanwezig, weet men wat er politiek speelt, weet men waar men moet ingrijpen, is men op de hoogte
van allerlei regelingen voor senioren en kan men de aangesloten verenigingen te allen tijde met
informatie en advies bij staan. Maar nogmaals, bij de start wordt de Federatie gepresenteerd als
platform voor de aangesloten verenigingen, dat met een beperkt takenpakket van start gaat. Dat pakket
ziet er als volgt uit.
De taken vanaf de start van de Federatie
Vertrekpunt bij het formuleren van de taken van de Federatie is dat de Federatie die zaken behartigt
die de lokale verenigingen overstijgen. Een ander vertrekpunt is, het eerdergenoemde groeimodel. De
stuurgroep heeft vanuit deze vertrekpunten de volgende basistaken geformuleerd:

1. Belangenbehartiging voor de aangesloten verenigingen en hun leden. Die wordt onder meer
gerealiseerd door

a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van ‘de politiek’ (Kabinet, individuele bewindslieden,
parlement, de betrokken departementen, gemeentelijke overheden, instellingen, organisaties
en personen) op het gebied van de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid
en alle zaken die senioren aangaan;
b. het verzorgen van de politieke antennefunctie ten behoeve van de doelgroep en het actief
opkomen voor de belangen van de doelgroep;
c. het aangaan van samenwerking op het terrein van seniorenbelangen met gelijkgestemde
organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
d. deskundigheidsbevordering door middel van informatie- en platformbijeenkomsten
De taken genoemd onder a t/m b worden niet door de Federatie zelf gedaan, maar worden ‘impliciet’
uitgevoerd vanuit het lidmaatschap van de NVOG, door de NVOG (zie voetnoot op pagina 5).

2. Landelijke belangenbehartiging door afspraken te maken met de Belastingdienst. Dat moet
resulteren in het faciliteren van het invullen van de belastingaangiften voor daarvoor in aanmerking
komende leden van de bij de Federatie aangesloten bij de verenigingen
3. Het maken van landelijke afspraken betreffende collectieve regelingen ten behoeve van onze leden,
zoals met zorgverzekeraars, teneinde korting op de zorgverzekeringspremies te bewerk-stelligen
voor leden van de bij de Federatie aangesloten verenigingen.
Bij de basistaken horen van meet af aan enkele faciliterende zaken zoals:
 het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten en nog aan te sluiten (in oprichting zijnde)
verenigingen in het realiseren van hun verenigingsdoelen; hierbij zal vooral in de beginperiode gebruik
worden gemaakt van bij de NBvON de laatste jaren opgedane expertise;
 het ontwikkelen en onderhouden van een informatieve website;
 het uitgeven van een frequent verschijnende nieuwsbrief dan wel magazine;
 het bieden van ondersteuning, zoals bij het verzorgen van de ledenadministratie.
Mogelijke uitbouw van taken in de toekomst
Er zijn nog meer belangrijke taken denkbaar en wenselijk. Bezien moet worden of de Federatie daar in
de toekomst uitvoering aan kan geven. Enkele van die taken:
1. Bekend is dat binnen veel verenigingen behoefte is aan het kunnen bieden van rechtskundige
bijstand. Die kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door met een advocatenkantoor een
overeenkomst te sluiten tegen bedrag x per jaar.
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2. Het bedingen van kortingen op voor leden van de bij de aangesloten verenigingen interessante
producten. Bekend is dat de NBvON op dit terrein al actief is. Bezien moet worden of en zo ja hoe
en wanneer deze expertise ook voor de Federatie kan worden aangewend.

Randvoorwaarden bij de taakuitvoering door de Federatie
De taakuitvoering door de Federatie dient open en transparant te zijn. Over alles wat in Federatieverband reilt en zeilt wordt naar de aangesloten verenigingen open gecommuniceerd. Alles is gericht
op samenwerking en het delen van opgedane kennis ten behoeve van de doelgroep. De Federatie moet
bekend staan als betrouwbaar instituut, waar dynamische en creatieve mensen actief zijn.
D. De financiering van de Federatie
De Federatie wordt gefinancierd door de aangesloten verenigingen. De stuurgroep besloot die
financiering te laten plaatsvinden op basis van een bedrag van € 4,- per lid van de bij de Federatie
aangesloten verenigingen per jaar. Van die € 4,- per lid gaat € 2,- naar de NVOG voor het
lidmaatschap, die daarvoor op professionele basis de belangrijke zaken ‘belangenbehartiging’ en
‘politieke agenda’ invult. Met de resterende € 2,- per lid financiert de Federatie de uitvoering van de
overige algemene en facilitaire taken en worden voorts de kantoorkosten gefinancierd.
De stuurgroep realiseert zich dat het bedrag van € 4,- per lid dat de verenigingen aan de Federatie
moeten afdragen niet gering is. Echter, zij heeft een becijfering gemaakt van de kosten indien de
eerdergenoemde belangrijke basistaken niet worden uitbesteed. Dan blijkt dat de Federatie dat niet
goedkoper kan doen. In tegendeel zelfs. Naar de mening van de stuurgroep is voorts een bedrag van €
2,- per lid voor het financieren van de Federatie niet buitensporig. We willen immers kwaliteit,
continuïteit en degelijkheid van informatie en producten. Verder moet worden bedacht dat in de ANBOsituatie het zo was dat van de contributie van € 43,- per jaar, er slechts een zeer klein gedeelte (ca €
4,50 per lid) naar de verenigingen terugvloeide voor het uitvoeren van activiteiten. Afgezet tegen die
situatie hebben de verenigingen nu aanmerkelijk meer eigen speelruimte.
Nu de Federatie formeel per 1 oktober zal starten, gaat de contributieheffing voor 2016 per die datum
in. Voor het jaar 2016 bedraagt de contributie derhalve 3/12 x 4 = € 1,- per lid van de bij de
Federatie aangesloten vereniging. De stuurgroep overwoog hierbij dat 2016 een aanloopjaar is,
een jaar van opbouwen en de zaken goed neerzetten. Het bestuur begint haar werkzaamheden niet op
1 oktober, maar is noodzakelijkerwijs al enige tijd bezig met allerlei voorbereidingen. Dat moet ook wel,
vooral om een paar essentiële zaken, zoals het bewerkstelligen van de korting op de ziektekostenverzekeringspremies, tijdig te realiseren. In het jaar 2016 heeft de Federatie vanzelfsprekend ook al
financiële middelen nodig. Die betreffen de aanloopkosten. Het is daarom noodzakelijk dat de
verenigingen die lid wensen te worden van de Federatie, de contributie voor het jaar 2016 zo spoedig
mogelijk na de startbijeenkomst (zie hierna) aan de Federatie overmaken.
Eerder is gesteld dat de Federatie ook facilitaire ondersteuning kan bieden. De verenigingen zullen naast
de algemene vergoeding van € 4,- per lid voor afzonderlijke producten een geringe vergoeding aan de
Federatie moeten betalen. Uitgangspunt hierbij is dat de aangesloten verenigingen autonoom zijn in
hun keus om een bepaalde tool of product wel of niet af te nemen.
Voorlopige begroting FAS
Als bijlage is ter indicatie een eerste opzet voor een begroting voor 2017 bijgevoegd. Uitgangspunten
bij het opstellen zijn een ledental van 20.000 en een afdracht door de verenigingen van € 4,- per lid.
Voor die opbrengsten is de Federatie lid van de NVOG, die daarvoor een aantal basistaken voor de
Federatie uitvoert. Vanuit deze opbrengsten betaalt de Federatie ook de huisvestingskosten en kosten
voor andere diensten die de NVOG levert. De overige kosten betreffen (overige) organisatie- en
kantoorkosten (reiskosten, vergaderkosten, kantoorbenodigdheden enz.). Bij een start met minder
leden zullen de uitgaven neerwaarts bijgesteld moeten worden, opdat een maximum bedrag van € 4,contributie per lid van de bij de Federatie aangesloten vereniging gehandhaafd kan blijven.
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E. Het vervolgtraject
De stuurgroep heeft uitvoerig beraadslaagd over het vervolgtraject. Zij heeft met de werkgroep
onderkend dat het ‘verleidelijk’ is om met betrekking tot de inrichting van de Federatie de ultieme
democratische weg te bewandelen, dat wil zeggen dat over alle facetten die bij de oprichting van de
Federatie betrokken zijn aan de aspirant-leden inspraak wordt geboden. Dat is een reflex op de recente
gebeurtenissen bij de bond waar we met zijn allen vandaan komen. De stuurgroep volgt de opvatting
van de werkgroep dat we die weg niet moeten opgaan. Immers, zou dat traject wel worden ingegaan,
dan hebben we met zijn allen nog een erg lange weg te gaan en is het de vraag of we überhaupt tot
overeenstemming komen. De stuurgroep stemt daarom in met het voorstel van de werkgroep om met
onmiddellijke ingang, zonder inspraak van anderen dan de stuurgroep, tot de oprichting van de
Federatie over te gaan. De stuurgroep heeft de werkgroep met ingang van heden ook tot interimbestuur van de op te richten Federatie benoemd. De werkgroep is daarmee het orgaan dat de Federatie
(voorlopig) verder zal leiden. Dat is in ieder geval tot aan de Federatieraad die in april 2017 voor het
eerst bij elkaar zal komen. In verband daarmee is het van groot belang dat de verenigingen uiterlijk op
15 maart de afgevaardigden voor het Federatiebestuur bekend maken. Voorwaarde daarvoor is weer
dat er voor die datum provinciale overleggen van de grond zijn gekomen. Zou daar in bepaalde gevallen
geen sprake van zijn, dan zal het Federatiebestuur op een andere manier in provinciale
vertegenwoordiging in de Federatieraad voorzien. Overigens zullen de vergaderingen van de
Federatieraad openbaar zijn: verenigingsvertegenwoordigers mogen te allen tijde op de publieke tribune
de vergaderingen meemaken. Zij mogen desgewenst ook inspreken.
Op de agenda van de eerste vergadering van de Federatieraad zal in ieder geval het agendapunt
‘Verkiezing definitief Federatiebestuur’ prijken. Vanaf die Federatieraad begint het democratische proces
van het functioneren van een vereniging in volle omvang. De leden kunnen dan met voorstellen tot
verandering/aanpassing op allerlei terreinen komen, waarover dan volgens vastgestelde reglementen
kan worden gestemd en besloten.
De stuurgroep heeft het interim bestuur gevraagd om de werkzaamheden die verbonden zijn aan het
oprichten van de Federatie en het leiden van de Federatie in ieder geval tot aan de Federatieraad van
april 2017 voor zijn rekening te nemen.
In de komende maanden zal het interim bestuur zich daarmee belasten. Een paar meest in het oog
springende taken van het interim-bestuur op de korte termijn zijn:
 Het organiseren van een startbijeenkomst, waarop de nieuwe Federatie wordt gepresenteerd.
Hiervoor is de datum van 12 mei 2016 vastgesteld.
 Uitwerken startnotitie in statuten en huishoudelijk reglement
 Formaliseren van de relatie met de NVOG
 Praktische werkafspraken met de NVOG maken op het gebied van de taakwaarneming door de
NVOG voor de Federatie
 Realiseren huisvesting voor de Federatie bij de NVOG
 Invullen van de personele bezetting (part time vaste kracht en vrijwilligers)
 Opzetten van een publiciteitscampagne (bekendmaken van het oprichten van de Federatie aan het
land), inclusief het opzetten van een PR-campagne voor de werving van nieuwe leden
 Opzetten van een leden- en financiële administratie voor de Federatie

Bijlage
Voorlopige, indicatieve begroting Federatie van Algemene Seniorenverenigingen 2017
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Bijlage
Indicatieve begroting 2017

Begroting 2017 Federatie i.o.
INKOMSTEN
Afdracht verenigingen

UITGAVEN
€ 80.000,00

20.000 leden a 4,00

Vergadering-Lunch-Consumptiekosten

€ 1.300,00

6

vergaderingen Federatiebest.

€

500,00

1

vergaderingen Federatie raad

€

500,00



diversen

€

300,00

Reiskosten

€ 3.065,00

6

vergaderingen 5 personen

€ 1.500,00

1

vergaderingen 25 personen

€ 1.265,00



diversen

€

300,00

Kantoorkosten
5

€ 1.000,00

Bestuursleden

€ 1.000,00


Copy-Drukwerk

€ 1.000,00

Bankkosten

€

12

maanden

€ 50,00

€

600,00

Organisatiekosten

Totaal inkomsten

€ 80.000,00

€ 73.000,00



Aanschaf kantoormateriaal

€ 2.000,00



Financiele administratie

€ 1.500,00



HUBA en WMO

€ 1.000,00



Huistvesting/diensten NVOG

€ 20.000,00



Hulp verenigingen

€ 2.500,00



Ledenprogramma

€ 2.000,00



Lidmaatschap NVOG 2,00 per lid

€ 40.000,00



Onderhoud website

€ 1.000,00



Onvoorzien

€ 1.000,00



Redactie website

€ 1.000,00



Verzekeringen
Vrijwilliger secretariaat max.
1500 pj

€ 1.500,00



Totaal uitgaven

600,00

€ 1.500,00
€ 79.965,00
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