STEMADVIES BESTUUR
t.a.v. voorstel coördinatoren voorlichting

Beste leden,
Voor de ALV van 2 december 2019 ontvingen wij vanuit de coördinatoren van
de werkgroep voorlichting een tweetal documenten met een voorstel tot
besluitvorming. Als bestuur willen wij u adviseren dit voorstel NIET te steunen.
Graag lichten wij dit toe.
Al enkele maanden zijn wij met de indieners van het voorstel, de coördinatoren
van voorlichting, in gesprek. Wij hebben ontzettend veel respect en waardering
voor het werk wat ze doen. In september 2018 hebben wij moeten besluiten
om, nadat helaas meerdere coördinatoren van voorlichting uitvielen en na
gesprekken met het toenmalige team voorlichters, externe ondersteuning (ZZP)
in te schakelen ter ondersteuning van de coördinatoren en de werkgroep. Deze
ondersteuning is nog steeds zeer wenselijk. In de recente gesprekken met de
coördinatoren hebben wij al toegezegd samen met hen het takenpakket van de
externe ondersteuner (ZZP) opnieuw te beoordelen en dat zou dan wellicht ook
effect kunnen hebben op de vergoeding/uurtarief.
Het punt omtrent de vergoeding aan coördinatoren is voor ons als bestuur een
heel principieel punt. Want wij hebben ontzettend veel respect en waardering
voor ALLE coördinatoren van onze werkgroepen. Het zou daarom wat ons
betreft niet wenselijk zijn om bij slechts 1 werkgroep de coördinatoren
aanzienlijk meer vergoeding te geven.
Sinds januari 2019 bieden we aan alle coördinatoren de mogelijkheid om
gebruik te maken van een vergoeding. Dit werd mogelijk gemaakt door de
leden door middel van het tijdens de ALV vaststellen van het jaarplan 2019.
Deze vergoeding is bedoeld als extra waardering voor de extra inzet van de
coördinator, als kartrekker van de werkgroep. We verwachten en hopen dat
vrijwilligers de rol van coördinator ook vooral vanuit een intrinsieke motivatie
op zich nemen. De werkgroepen hebben allen diverse doelgroepen en diverse
frequenties en aantallen activiteiten. Als bestuur vinden we het heel belangrijk
om alle coördinatoren gelijk te behandelen, dus ook in de vergoeding. Dus

enkel de vergoeding voor de coördinatoren van voorlichting
verhogen vinden wij niet passend.
Aangezien dit verzoek van de coördinatoren in eerste instantie alleen
aan ons bestuur was gericht, hebben wij toen al onderzocht of het dan mogelijk
zou zijn om voor alle coördinatoren de vergoeding te verhogen naar het
voorgestelde bedrag.
Dat zou betekenen dat we op jaarbasis aan vergoedingen voor coördinatoren in
dat geval bijna € 20.000,00 kwijt zouden zijn (20 coördinatoren x €80 x 12
maanden = € 19.200,00). Dit zouden we misschien een paar jaar kunnen
volhouden, maar dat is dan een stevige structurele aanslag op onze reserves.
Kortom, dit is geen verstandige keuze voor onze financiën.
Daar komt bij dat wij als bestuur een dergelijk hoge post aan vergoedingen aan
coördinatoren niet vinden passen bij ons als vrijwilligersorganisatie. Wel
hebben we gelukkig, ook komend jaar, weer voldoende financieel ruimte om
alle vrijwilligers op andere manieren te belonen voor hun inzet.
Kortom, we zouden alle leden willen adviseren dit voorstel NIET te steunen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Midden-Nederland

