Concept jaarverslag 2017 van de vereniging Noorden Duurzaam
Vast te stellen in de ALV van 7 november 2018.

1 Algemeen
De vereniging heeft in 2017 ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Het samenstellen van de
jaarrekening 2016 en de jaarstukken 2017 heeft hierdoor vertraging opgelopen, zodanig dat presentatie
en behandeling hiervan pas nu mogelijk is.

2 ALV's
In 2017 zijn er drie ALV's geweest. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen.
Op 26 januari (Biotoop Haren) geconstateert de ALV dat de ledenaanwas stagneert en dat de drempel
voor het lidmaatschap van tafels te hoog is. Er wordt besloten een herziening van het
lidmaatschapsmodel voor te bereiden.
Op 19 juli (Postilion hotel Haren) meldt de penningmeester een oplopend tekort en onvoldoende zicht
op herstel. Daarnaast is het bestuur ontevreden over de communicatie, het imago van de vereniging, de
ledenaanwas en het inzicht in de financiën. Verder is er een verschil van inzicht tussen bestuur en
coördinator over het beleid. Het bestuur en de Raad van Toezicht achten voortzetting onverantwoord. Na
gedachtenwisseling en voorstellen vanuit de ALV stappen bestuur en RvT op. De ALV benoemt een nieuw
bestuur en een nieuwe RvT (details van de samenstelling verderop).
Op 21 november (Biotoop Haren) blijkt dat zowel bestuur als RvT intern verdeeld zijn over de te volgen
koers. Een deel ziet na onderzoek alsnog geen perspectief en stelt opheffing voor. Een andere deel ziet
na opstellen van een visiedocument juist nieuwe mogelijkheden. Het voorzettingsvoorstel krijgt steun
van 89% van de ALV, waarna een deel van de bestuursleden en RvT-leden aftreden en enkele nieuwe
leden worden benoemd.

3 Visie
Na de ALV van 21 november is het bestuur aan het werk gegaan met de herinrichting van de vereniging
op basis van het aangenomen visiedocument. Samengevat:
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We zien de volgende ontwikkelingen:
-

De urgentie van duurzame ontwikkeling, en het besef daarvan, neemt toe

-

Duurzame ontwikkeling vraagt effectieve samenwerking, van lokaal tot mondiaal.

-

De duurzaamheidsbeweging is maatschappijbreed geworden en wordt politiek.

-

Die maatschappijbrede beweging behoeft infrastructuur.

We komen op de volgende opdracht (missie) voor Noorden Duurzaam:
-

Faciliteren van transitietafels, met diensten en een verbindende infrastructuur.

-

Positioneren van tafelnetwerken bij overheden en in het maatschappelijk middenveld.

We vertalen dat naar de volgende projecten voor de komende jaren:
-

Nieuw lidmaatschapsmodel.

-

Vereenvoudigd aansluitmodel voor bestaande netwerken.

-

Differentiatie in het dienstenpakket voor tafels en projecten.

-

Onderzoek naar tafeldemocratie in samenwerking met politiek en overheid.

-

Samenwerking met kennisinstellingen voor het vak van transitiemanagement.

-

Landelijke samenwerking met andere tafelnetwerken, o.a. voor ICT-voorzieningen.

En kiezen een platter organisatiemodel om flexibel te kunnen ontwikkelen:
-

Een ALV en een RvT die dicht bij elkaar staan.

-

Instellen van een wetenschappelijke adviesraad

-

Een bestuur dat beleid ontwikkelt en uitvoert via werkgroepen.

-

Unieke, zelfstandige tafels met gezamenlijke projecten.

4 Financieel
Het financieel jaarverslag over de jaren 2016 en 2017 is in een separaat document opgenomen.
De vereniging Noorden Duurzaam is op 10 mei 2017 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 door
de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat financiële
bijdragen aan de vereniging onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. Hierdoor wordt de drempel van lidmaatschap lager, of vallen de inkomsten van
de vereniging of de tafels lager uit. Op de website is een informatiepagina hierover aangebracht
(www.noordenduurzaam.nl/anbi).

5 Ledenbestand
Het aantal leden per 31-12-2017 bedraagt 153 incl aspriant-leden
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6 Organisatie
6.1

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de vereniging bestaat tot 26-1-2017 uit:
-

Elly Pastoor, voorzitter
Jannes Schoemaker, secretaris
Johan Bodde, penningmeester
Ko Henneman, bestuurslid
Rianne Schuurman, bestuurslid

Vanaf de ALV van 26-1-2017 is de bestuurssamenstelling:
-

Ko Henneman, voorzitter
Elly Pastoor, vice-voorzitter
Maud Diemer, secretaris
Johan Bodde, penningmeester
Rianne Schuurman, bestuurslid

Vanaf de ALV van 19-7-2017 is de bestuurssamenstelling:
-

Meindert Krijnsen, voorzitter
Peter Bootsma, secretaris, voorheen coördinator
Michiel Verbeek, penningmeester
Antoinette Plagge, bestuurslid (per 4-10-2017)
Niels Faber, bestuurslid (per 20-9-2017)

Vanaf de ALV van 21-11-2017 is de bestuurssamenstelling:
6.2

Peter Bootsma, secretaris
Niels Faber, penningmeester a.i.
vacature
Raad van Toezicht

Tot de ALV van 19-7-2017 bestaat de RvT uit:
-

Diane Keizer-Mastenbroek, voorzitter
Anne Jan Zwart, vice-voorzitter
Jaap Bosma, lid

Vanaf de ALV van 19-7-2017 bestaat de RvT uit:
- Henk Hadders, lid (met aangekondigd vertrek per 31-12-2017)
- Marco Agema, lid
- Jan de Boer, lid
Vanaf de ALV van 21-11-2017 bestaat de RvT uit:
-

Henk Hadders, lid (met aangekondigd vertrek per 31-12-2017)
Jan de Boer, lid
Jack van der Palen, lid
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