Online informatiebijeenkomst over begroting 2020-2021
De coronacrises had ook gevolgen voor de ALV waar de begroting voor het volgende verenigingsjaar
zou worden vastgesteld. Vanwege genoemde omstandigheden kon die niet doorgaan.

Om ervoor te zorgen, dat de NMV toch met een nieuwe begroting het jaar kan starten, werd in de
online bijeenkomst van 4 juni 2020 de door het bestuur vastgestelde begroting 2020-21 nader
toegelicht en was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Met inachtneming van de in de
online bijeenkomst gemaakte opmerkingen gaat het bestuur met die begroting het nieuwe
verenigingsjaar in en deze in de najaars-ALV formeel ter vaststelling aanbieden.
In de bijeenkomst werd eerst kort stilgestaan bij het aanstaande vertrek van Martine Lammerts bij het
MOC. De voorzitter van de NMV, Floor Vermeulen, dankte haar voor haar inzet. Samen met de
netwerken zal worden bezien hoe aan haar opvolging gestalte kan worden gegeven.
Vervolgens gaf de penningmeester, Miguel Delcour, een toelichting bij de begroting en gaf hij
antwoorden op vragen die vooraf waren binnengekomen en gedurende de sessie werden gesteld.
De geconsolideerde begroting is uitgesplitst per netwerk. De bedragen zijn zo reëel mogelijk begroot,
bijvoorbeeld al op offerte niveau. Er is een klein tekort voorzien, maar er is vermogen en er zijn
bestemmingsreserves. Tevens is uit het verleden bekend dat vaak de ambities groter zijn dan de
realisatie; het lopende jaar, mede dankzij COVID-19, wordt er in ieder geval geen tekort verwacht. .
Met de netwerken is de begroting vooraf besproken. Nagenoeg alles dat door de netwerken is
aangedragen, is opgenomen. Niet onderbouwde bedragen zijn niet als zodanig opgenomen, maar
staan wel bij NMV-algemeen. Urgente zaken zouden via het bestuur kunnen worden aangevraagd en
ook via de ALV, als het niet voorzien is.
Veel kosten zijn opgenomen onder de noemer ‘algemeen’ (bijvoorbeeld de ondersteuning en PR),
hoewel de netwerken daar wel gebruik van maken.
Werken met een langere-termijn visie is een goed idee. Dat hoeft, en kan ook niet direct, financieel
worden vertaald, maar een onderdeel strategie of visie op de toekomst is een prima suggestie en
wordt door het bestuur meegenomen.
Het is de ambitie van het bestuur de begroting meer toe te lichten. De huidige toelichting, in de cellen
van de Excel, is bedoeld als toelichting op de getallen; een meer beschreven beleidsdocument zal in
de toekomst volgen als visiedocument. Op de vorige ALV is dit reeds per netwerk middels een
mondelinge toelichting gedaan door de portefeuillehouder (wat nu vanwege de situatie niet mogelijk
is), maar dat zou ook vooraf op schrift kunnen en/of ook kunnen er filmpjes van worden gemaakt,

zodat ook de leden die niet op de ALV aanwezig zijn over deze informatie kunnen beschikken.
Achteraf is er dan ook een verantwoording in het jaarverslag, ook over de bestuurskosten.
Het eigen vermogen is in de vorige ALV aan de orde geweest. Navraag heeft geleerd dat dit maximaal
een factor 1 moet zijn; de NMV is ook werkgever, er moet dus ook een veiligheid zijn ingebouwd.
Het netwerk 12-18 werkt reeds een paar jaar met Kenniskringen. Hierin delen de vo-scholen kennis en
wordt er ontwikkeld. Deze werkwijze zal worden gedeeld met de andere netwerken.

