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Overzicht eerste kwartaal 2021 

Hieronder staan als eerste de belangrijkste initiatieven waar we mee bezig zijn genoemd. Vervolgens 

wordt een matrix gepresenteerd , waarin we de belangrijkste onderwerpen waar we op acteren 

hebben gerelateerd aan onze dienstverlening. 

1. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

De website www.wbtr.nl is live. Ook het stappenplan waarmee verenigingen worden ondersteund is 

klaar. Verenigingen kunnen tegen betaling een dergelijk stappenplan afnemen, waarna ze een 

overzicht hebben op welke onderdelen hun statuten nog niet voldoen aan de WBTR, waarmee ze 

naar de notaris kunnen om hun statuten aan te passen. Er worden verschillende webinars 

georganiseerd door IVBB om verenigingen en stichtingen te informeren.  DNA leden krijgen korting 

op de pakketten. Uiteraard moeten we als DNA dit proces ook doorlopen. IVBB heeft een factsheet 

voor verenigingen gemaakt. DNA heeft contact met het ministerie van Justitie om mee te schrijven 

aan het voorlichtingsmateriaal dat zij voor verenigingen en stichtingen willen maken. Er is een 

webinar geweest voor DNA leden. Hier deden bijna 60 verenigingen aan mee.  

2. Tweede Nationaal Verenigingsonderzoek 

We hebben de eerste gesprekken gevoerd over de voorbereiding van het Tweede Nationaal 

Verenigingsonderzoek (NVO). Dit loopt gelijk op met een evaluatie van zowel de inhoud als het 

proces van het eerste onderzoek. Het onderzoek zal dit jaar in september plaatsvinden. De resultaten 

worden verwerkt in oktober. De presentatie van deze resultaten staat gepland voor het jaarcongres. 

Tevens zijn we aan de slag met de voorbereiding van bijeenkomsten die volgen uit het eerste 

onderzoek, zoals bijeenkomsten op de thema’s samenwerking, verdienmodellen (deze was 11 

maart), en ledenbinding. In het eerste nummer van VM is aandacht voor de uitkomsten van het NVO, 

met name als het gaat om samenwerking tussen verenigingen. 

3. DNA Academie 

Op 18 januari is de eerste DNA academie nieuwsbrief uitgegaan. Deze nieuwsbrief zal elk kwartaal 

verschijnen. Er is op 18 februari een tweede nieuwsbrief verschenen, omdat we een heel aantal 

opleidingen hadden die we wilden aankondigen. Ook omdat Skillstown extra opleidingen in de online 

leeromgeving heeft gezet, allemaal gerelateerd aan Corona. We hebben online rondleidingen 

ingepland voor onze leden voor het platform van Skillstown. Tevens is aandacht besteed aan het 

bekend maken van het platform onder onze leden.  

De training Verenigingswerk loopt goed, zowel de open inschrijving als incompany. Binnenkort gaan 

de trainingen over ICT en belangenbehartiging live. Ook is een bestuurderstraining in de maak. En 

gaan we de training Vereniging 3.0 aanbieden voor kleine en middelgrote verenigingsbureaus. 

http://www.wbtr.nl/
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Er is een groep geformeerd die in april bijeenkomt om te brainstormen over de mogelijke opzet van 

“MBA” voor verenigingen. 

4. Nieuwe website 

Met Stb hebben we overleg gehad over de nieuwe website. We hebben gesproken over de insteek, 

de manier van communiceren en hoe we de gebruiker zo snel mogelijk naar de voor hem of haar 

relevante informatie kunnen leiden. Verder hebben we uitgetekend hoe we de website voor ons 

zien. We hebben met regelmaat overleg over steeds weer nieuw ontworpen pagina’s voor onze 

nieuwe website. Verder zijn binnen het bureau de voorbereidingen in gang gezet als het gaat om het 

inhoudelijk vullen van de kennisdossiers. Uiteindelijk hebben besloten tot 10 kennisthema’s, die ook 

terug te vinden zijn in de tabel hieronder die heet: matrix DNA dienstverlening. Er is een planning 

gemaakt die aangeeft wanneer alle pagina’s klaar zijn. Momenteel is het vooruitzicht dat we eind juli 

een nieuwe website hebben. 

5. Community app 

We gaan in de eerste helft van dit jaar een community app lanceren. Van Bundeling. Er is inmiddels 

contact tussen Stb en Bundeling om de integratie van website en app tot stand te kunnen laten 

komen. Met Bundeling zijn we aan de slag met de vormgeving van het partnerschapscontract.  

6. Communicatie  

We plaatsen continu informatie op onze social media kanalen. Het gaat dan om Linkedin, Instagram, 

Facebook en Twitter. Op al deze kanalen hebben we ook (na een goede tip van een onze 

bestuursleden) ons organisatie-account weer nieuw leven ingeblazen. We hebben ook een Youtube 

kanaal, DNA TV. 

We hebben een explosieve groei van het aantal abonnees op onze digitale nieuwsbrief. Op 9 februari 

waren het er 3751. En op 16 maart 4218. Dit is te danken aan een aantal grote verenigingen die al 

hun medewerkers hebben geabonneerd. En aan WBTR. 

7. Events 

Het overzicht van het aantal georganiseerde events in het eerste kwartaal 

Titel    Partners   Inschrijvingen 

FEBRUARI    

2 Masterclass Vitaliteit Atriumgroep en Vitalogisch B.V. 55 

16 Training Leiderschap in crisistijd Lidewey van der Sluis, hoogleraar, 
Nyenrode Business Universiteit 

25 

    

MAART    

3 Netwerk juristen over BTW en 
verenigingen 

Philip Boerman en Peter 
Noordhoek 

17 

4 Netwerk HR professionals  24 

9 Netwerk Eventprofessionals  14 

2 en 11 Training Verenigingswerk bij 
LTO Noord (incompany) 

Ivan Pouwels, Marike Kuperus 10 

11 Q sessie over verdienmodellen Peter Noordhoek en Marc 
Mestdagh (BSAE, de Belgische 
DNA) 

22 

19 Webinar WBTR voor DNA leden IVBB 58 
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22 Netwerk directeuren kleine 
verenigingsbureaus 

 10 

 

Het jaarcongres 

We hebben een brainstorm sessie gehad met ons bureau, Jeanne en Esme over de opzet en insteek 

van het congres van DNA (Hét verenigingscongres) in 2021. Tegelijkertijd hebben we een uitvraag 

gedaan onder de leden welke thema’s en/of onderwerpen zij graag terug willen zien tijdens het 

congres. Het bureau gaat dit samen met een projectteam verder vorm geven 

8. Netwerken 

Overzicht van de netwerken Eerstvolgende bijeenkomst 

Netwerk Relatiebeheerders 1 april   

Netwerk Partners 8 april  

Directeuren middelgrote bureaus 8 april  

Directeuren grote bureaus 8 april  

Communicatie professionals 13 april  

Verenigingssecretarissen Ergens in juni  

Managers ICT   

Directeuren kleine 
verenigingsbureaus 

Ergens in juni  

HR professionals 10 juni  

Eventmanagers   

 

9. DNA vragenrondje 

In januari en februari zijn er 11 vragen van leden gedeeld in het DNA-netwerk. Op elke vraag komen 

tot nu toe tussen de 4 en 18 reacties binnen. De vragensteller krijgt een overzicht van de 

binnengekomen reacties. Als de vraag zich ervoor leent plannen we een sparringssessie in. N.a.v. een 

uitvraag van een directeur om te sparren over teamdynamiek is de eerste sparringsessie geweest. 

Met 7 deelnemende directeuren. Dit krijgt nog een vervolg. Ook staat in mei een sparring gepland 

over het format van de ALV en hoe dit aantrekkelijker gemaakt kan worden voor leden. Hier hadden. 

18 personen op gereageerd. Verder komen nog steeds met regelmaat vragen binnen. 

 

10. VM 

Het eerste nummer van VM (#1 van 2021) lag medio maart in de brievenbus. Het thema: 

Samenwerking. 

We hadden 18 februari overleg met de Redactieraad van VM. Dat is het forum dat de redactie en 

hoofdredacteur adviseert over thema’s, vorm en inhoud van het blad. Voorzitter is Hans Kuijpers, 

directeur van de KNB (Notarissen). De Redactieraad komt minimaal 2 keer per jaar bijeen en bestaat 

uit inmiddels 16 personen, waarvan er dit jaar 7 nieuw zijn (die zich allen spontaan hebben 

aangemeld na een oproep in onze digitale nieuwsbrief). Op 1 na waren alle redactieraadleden 

aanwezig op 18 februari. In juni houden we een lezersonderzoek waarbij een aantal leden van de 

redactieraad heeft aangegeven graag betrokken te willen zijn. 

Er is besloten om het tweede nummer van VM een “APK” nummer te maken, met veel checklists en 

praktische informatie over verenigingsthema’s. Nummer 3 zal gaan over thema jaarcongres. 
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11. Leden en partners 

Nieuwe leden: LTO Noord, de Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland, Koninklijke RAI vereniging, 

NLDigital, KBO-PCOB, VNAB, NVAMG, Nardus, Cantrijn (waren partner, zijn nu lid)  

We hebben 3 opzeggers: NVZ, Sport Utrecht en de Christen Unie. 

12. Partnerships 

We hebben momenteel 4 bevlogen partners (waarde € 25.000), 23 passie partners (waarde € 5000), 

en 5 ZZP partners (waarde € 500). 

We hebben een partnership gesloten met Verenigingsvacatures.nl, van Evi Gasseling. Samen gaan we 

alle verenigingsvacatures zetten op de site verenigingsvacatures.nl. En op de DNA website komt de 

top 10 te staan. Ook gaan er vacatures mee in onze nieuwsbrief. 

13. Bedrijfsvoering 

Het heeft veel tijd gekost om ons nieuwe boekhoudpakket in gebruik te nemen en om het pakket te 

koppelen aan onze bankrekeningen. Vanaf april starten we met een nieuwe boekhoudster. 

We hebben onze mailadressen aangepast. In plaats van @denederlandseassociatie.nl mailen we nu 

met voornaam@wijzijndna.nl 

MATRIX DNA DIENSTVERLENING 

Thema’s Q sessie/ 
Webinars 

Netwerk Training Onderzoek VM 

Belangenbehartigi
ng 

  Er is gestart 
met de 
voorbereiding 
van een 
training met 
een tweetal 
experts en een 
meedenkgroe
p van leden 

  

Jongeren    Eind van het 
jaar herhalen 
we het 
onderzoek 
dat eerder 
gedaan is 

 

Verenigingsdemoc
ratie 

  Er staan  
trainingen 
Verenigingswe
rk gepland 
voor dit jaar 
(zie website) 

  

Leden  Als vervolg op de 
sessie in de week 
van de vereniging 
(en het NVO) 
plannen we een 

   

mailto:voornaam@wijzijndna.nl
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bijeenkomst in 
over 
ledenparticipatie. 

Positionering 
vereniging/vernieu
wing/strategie 

 Samen met  2 
verenigingsdirect
euren hebben we 
gewerkt aan een 
jaarplanning voor 
het netwerk 
directeuren 
middelgroot, op 
basis van het 
thema 
vernieuwing van 
verenigingen 

Er gaat een 
training 
aangeboden 
worden voor 
klein en 
middelgroot 
over 
Vereniging 3.0 

Corona 
onderzoek 
door Panteia 
van vorig 
jaar wordt 
herhaald 

 

Keurmerken/beroe
psregistraties 

     

Financien 11 maart Q 
sessie 
verdienmo
dellen 
(vervolg 
NVO) 

Op 3 maart is er 
een sessie over 
BTW geweest. 
Voor netwerk 
juristen. Aantal 
deelnemers: 10. 

   

Bestuur   Er vindt 
overleg plaats 
over een 
training. Er is 
een 
meedenkgroe
p 

  

Vrijwilligers      

Leiderschap Op 2 
februari 
was 
masterclass 
Vitaliteit  
(45 
deelnemers
) 

 Op  12 
februari was 
er een training 
van Lidewey 
vd Sluis (24 
deelnemers) 

  

Trends Op de 
planning 
staat de 
sessie over 
duurzaamh
eid en 
vereniginge
n 

   #1VM heeft 
als thema 
samenwerkin
g 

 


