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DNA. En de rest van 2020 

1. Inleiding

De corona crisis heeft ertoe geleid dat DNA de afgelopen maanden haar dienstverlening heeft 

aangepast. Het is uiteraard onmogelijk om in de toekomst te kijken, maar enige aanpassingen voor 

de rest van dit jaar lijken op hun plaats. In grote lijnen heeft de crisis de bodem onder de 

dienstverlening van DNA weggeslagen als het gaat om het organiseren van (fysieke) bijeenkomsten. 

We weten nu nog niet hoe dit verder zal gaan. Het lijkt daarom het beste om voor de rest van dit jaar 

minder nadruk te leggen op het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Ten eerste omdat het in de 

1,5 meter samenleving zo z’n uitdagingen kent, en ten tweede omdat de tweede helft van jaar 

waarschijnlijk overladen zal zijn met bijeenkomsten als dit weer zou mogen. Verder heeft het Panteia 

onderzoek en onze aangepaste dienstverlening van de afgelopen maanden laat zien dat onze leden 

graag concrete informatie, kennis en voorbeelden willen. Het lijkt logisch om als DNA een stap in die 

richting te zetten.  

Op basis van het bovenstaande heeft DNA het volgende voorstel voor DNA activiteiten vanaf juni 

gemaakt. 

2. Dienstverlening aan leden

In de categorie: NIEUW 

Kennisdossiers maken. De ambitie is om op termijn alle kennis die we hebben beter toegankelijk te 

maken. En te ordenen rondom kennisdossiers. We hebben inmiddels een aantal kennis thema’s (zo 

gaan we dit noemen) geïdentificeerd waarvan we de beschikbare kennis gaan ordenen en 

toegankelijk maken. De site is hierop inmiddels aangepast. Uiteraard wordt dit een hele klus. Daarom 

gaan we stap voor stap naar het einddoel. We beginnen met FAQ-overzichten te maken voor de 

verschillende kennisonderwerpen op basis van vragen die aan ons gesteld zijn over de belangrijkste 

issues. De kennisdossiers worden verder uitgebouwd met nieuwsberichten, opleidingen, VM 

artikelen e.d. Het kennisthema “besturen” is zo goed als gereed. En zal de eerste proef zijn om te 

kijken in hoeverre leden hiervan gebruik maken.  Financiële consequenties: geen, alleen uren. 

Concrete voorbeelden verzamelen. We gaan op 2 manieren goede voorbeelden verzamelen. Ten 

eerste vragen we eens per maand  iemand om mee te lopen met een verenigingsprofessional om 

daarmee een inzicht te creëren in zijn of haar dagelijkse werk. Ten tweede gaan we goede 

voorbeelden die er al zijn toegankelijk maken voor alle DNA leden. We doen dit op verschillende 

manieren. We scannen  de nieuwsbrieven van verenigingen om hieruit goede voorbeelden te halen. 

We vragen onze netwerken, kijken in online platforms, en soms ontvangen we spontaan goede 

voorbeelden. Financiële consequenties: nog nader te bepalen, afhankelijk van het inhuren van een 

journalist of andere schrijvers. 

Onderzoek. Het Panteia onderzoek wordt nog een keer herhaald is de afspraak met Panteia. We 

denken dat het het beste is om dit begin volgend jaar te doen. Financiële consequenties: het 

onderzoek 2 maal laten doen kost: € 3.000,- 
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Andere onderzoeken. Met Daan Hoogendijk en Peter Hagemans (MKB NL) wordt verkend hoe we de 

financiële gevolgen van de crisis voor verenigingen in kaart kunnen brengen. Met IVBB zijn  

gesprekken om een Nationaal Verenigingsonderzoek te concretiseren. Vooralsnog geen financiële 

consequenties in dit jaar. 

Wet bestuur en toezicht. In april hebben we als DNA in samenwerking met IVBB een webinar 

georganiseerd over dit thema. We gaan hier na de zomer mee verder, als de wet door de Eerste 

Kamer is. Samen met IVBB en mogelijk de KNB wordt een tool ontwikkeld voor verenigingen om te 

toetsen of hun statuten de toets met de wet kunnen doorstaan. Tevens is het idee om te bezien of er 

modelstatuten kunnen worden gemaakt. Financiële consequenties: organiseren bijeenkomst in het 

najaar, inschatting: € 750, -.  

Aanbod ontwikkelen voor verenigingen die mogelijk de DNA contributie niet kunnen betalen. We 

gaan een aantal opties verkennen mochten we in de situatie komen dat veel verenigingen hun DNA 

contributie niet kunnen betalen. Financiële consequenties: voor het ontwikkelen van opties geen. 

Het is verder nu nog niet te overzien hoeveel verenigingen financiële gevolgen zullen ondervinden en 

daarom geen lidmaatschap meer kunnen betalen. 

In de categorie: AANGEPAST 

DNA Jaarcongres. Het DNA jaarcongres zal niet doorgaan in de vorm zoals deze vorig jaar was. Met 

400 mensen op 1,5 meter afstand bijeenkomen is een te grote uitdaging. DNA is het volgende van 

plan. We bombarderen de week waarin we het jaarcongres zouden houden (19 november) tot “De 

week van de vereniging”. En organiseren elke dag (of meerdere malen per dag) iets (digitaals) voor 

onze achterban aan de hand van onze dienstverlening. Opties de we momenteel verzameld hebben: 

1. Q sessie over belangenbehartiging (tevens start van het netwerk).

2. Cyriel Kortleven- als key note spreker over hoe je je als vereniging kan aanpassen aan 
wisselende omstandigheden. En hieraan gekoppeld de Award uitreiking.

3. Denktank-sessie, presentatie en sparren over de polder (post corona?)

4. Proefsessie van een opleiding: Introductiecursus besturen (of nieuwe medewerkers, of 
innovatie)

5. Digitale bijeenkomst georganiseerd door AHOY over bijeenkomsten en congressen in corona 
tijd

6. Sessie over digitale ledenbinding door Marc van Rosmalen en Ivan Pouwels

7. Presentatie resultaten Nationaal Verenigingsonderzoek waar DNA in participeert, samen 
met IVBB en waarschijnlijk NOC NSF.

8. Andere zaken??

Andere aandachtspunten zijn: 

- We willen iets doen voor leden en partners die sinds de oprichting betrokken zijn

omdat we 5 jaar bestaan. Hierbij ook aandacht voor oud-bestuursleden en andere

oprichtende partijen.

- We willen iets door voor onze ambassadeurs, die vorig jaar voor het eerst actief zijn

geweest.

- We willen een deel van het gereserveerde bedrag graag aanwenden om ons

negatieve eigen vermogen te verminderen.

- We moeten een hele goede communicatie lijn maken om uit te leggen wat we doen

met het geld dat gereserveerd stond.
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Financiële consequenties: afhankelijk van de keuzes. Begroot stond € 62.500,-. Door het contract met 

Ahoy zijn we formeel € 15.000,- verschuldigd voor het annuleren van het congres. Dus budget voor 

andere invulling is: € 47.500,-. In overleg met de AHOY wordt er gekeken of het jaarcongres naar 

volgend jaar verzet kan worden, samen met de gemoeide kosten. 

Q sessies. De Q sessies gaan langs digitale weg aangeboden worden dit jaar. Financiële 

consequenties: geen, als we Zoom gebruiken. 

DNA academie. Fysieke bijeenkomsten worden pas eind van dit jaar of volgend jaar gegeven. Als het 

weer kan. We gaan dit niet vervangen door digitale sessies omdat de interactie tussen docenten en 

deelnemers essentieel is. Financiële consequenties: geen kosten, maar ook geen opbrengsten dit 

jaar. 

Denktank. In mei is er (digitaal) overleg geweest over het plan dat er lag voor de Denktank. En zijn 

eventuele aanpassingen besproken.  Financiële consequenties: geen t.o.v. begroting. 

Leden werven. Hoe gaan we dat aanpakken is de vraag? We hebben een lijst van 198 verenigingen 

die ons kennen, gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening in corona-tijd, maar die geen lid 

zijn. Deze verenigingen hebben per mail een aanbieding voor lidmaatschap gekregen. Het nabellen 

hiervan verloopt stroef, omdat verenigingen momenteel hele andere prioriteiten hebben. Toch 

hebben we in de eerste helft van dit jaar 16 nieuwe leden weten interesseren. Financiële 

consequenties: geen, alleen uren. 

 

In de categorie: GECANCELD 

DNA studiereis. De DNA studiereis is gecanceld. Het evenement in de VS gaat niet door. Financiële 

consequenties: geen kosten, geen opbrengsten. 

In de categorie: ONDUIDELIJK 

Netwerkbijeenkomsten. De netwerkenbijeenkomst van juni hebben we gecanceld. We kijken na de 

zomer of en hoe we dit verder handen en voeten gaan geven en op welke manier. Financiële 

consequenties: geen wijzigingen t.o.v. begroting. 

In de categorie: HETZELFDE 

VM. Rond VM gaat alles gewoon door. De Redactieraad zal digitaal vergaderen. Financiële 

consequenties: geen t.o.v. begroting. 

Digitale nieuwsbrief. De digitale nieuwsbrief blijft 1 keer per 2 weken verschijnen.  


