
Vertaling toekomstscenario Lbnk naar 2023 
 

Uitganspunten. 

1. Meer ruimte voor inhoudelijk werk vrijwilligers op projectbasis 
2. Minder druk op de organisatie om alle taken en verantwoordlijkheden door vrijwilligers te 

laten uitvoeren resp. op te lossen. 
3. Bestuurders geven grote lijnen voor en sturing aan de organisatie 

Structuur. 

Bestuur. 
1. Klein bestuur (minimaal 3 personen) dat als primaire taak heeft strategische en tactische 

besluiten te nemen. 
2. Bij een groter aantal bestuursleden kan er binnen dat bestuur een DB (2- 3 personen) voor 

besluiten m.b.t. dagelijkse issues worden ingesteld. 
3. Het bestuur beslist vanuit het jaarplan (ledenvergadering) welke projecten in het 

kalenderjaar worden opgepakt en uitgevoerd. 

Professionele uitvoeringsorganisatie. 
1. De DB stelt samen met daarvoor aangewezen professionals het jaarplan en begroting op.  
2. Een aantal professionals werkt aan de uitvoering van deze projecten. 
3. Hiertoe is aanvulling tot minimaal 1,5 FTE noodzakelijk: 

a. Secretariaat werkzaamheden 
b. Inhoudelijke projectontwikkeling en begeleiding 
c. Communicatie en informatie werkzaamheden (website, social media, blad) 

4. Zij vormen een informeel team. Dus geen officiële teamleider, wel stelselmatig onderlinge 
contacten en afstemming. 

5. De professionals zijn bij voorkeur in dienst van NFK. 
6. Met andere professionals worden kortdurende overeenkomsten gesloten, maximaal voor 1 

kalenderjaar. 
7. Alle projecten kennen een start- en einddatum, op te leveren resultaten en een werkbudget. 
8. Driemaandelijks rapporten professionals de (tussentijdse) resultaten aan het DB. 
9. Het DB kan tussentijds projecten bijsturen resp. stopzetten. 
10. Opzetten van een digitaal bureau voor de Lbnk 
11. Fondsenwerving buiten de reguliere fondsenverstrekkers 

Vrijwilligers. 
1. Kiezen om deel te nemen aan een of meerdere projecten uit het projectenplan. 
2. Zij vormen met de betrokken professionals en andere vrijwilligers het uitvoeringsteam. (NB: 

duidelijke projectkadering en goede communicatie cruciaal) 
3. Met vrijwilligers worden afspraken vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. 

Vertaling financieel: 

Bestuurlijke kosten, 
continuïteit 10.000 Faciliteiten, uitvoeringskosten. Vanuit 

contributies en donaties  

Professionals 60.000 Vanuit subsidies KWF en PGO   
40.000 Vanuit formatie NFK  

Vrijwilligers 10.000 Vergoedingen en scholingen  
20.000 Vanuit subsidies KWF en PGO   



Uitvoeringskosten 
projecten 20.000 Overig: sponsoren, vacatiegelden, andere 

projectinkomsten  

Belangenbehartiging P.M. In combinatie met NFK-thema’s en NFK-
professionals  

Totaal 160.000 

Waarvan 90.000 uit reguliere subsidies 
KWF en PGO. 
En 60.000 extra inkomsten, sponsoring, 
vergoeding, formatie NFK. 
10.000 uit contributies en donaties. 
 

 

Tijdspad: 

1. Bestuur besluit in mei/juni over deze hoofdlijnen. 
2. Die worden tijdens de ledenvergadering voorgelegd als beleidsrichting. 
3. Bestuur stelt in de periode tot eind september een activiteitenplan 2023 op. 
4. Bestuur bespreekt met NFK voor september de personele en financiële implicaties. 
5. In oktober vertaalt het bestuur het plan naar de begroting 2023. En sluit een 

uitvoeringsovereenkomst af met NFK. 
6. Bestuur legt nieuwe Interne werkafspraken vast. 
7. Begroting en jaarplan worden voorgelegd aan een extra ledenvergadering in november. 


