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Vergaderstukken  

 

Ten behoeve van de zevende algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging Novaa, te 
houden op woensdag 2 oktober 2019 om 15.30 uur in het Hotel-Restaurant Oud London, 
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist, website: www.oudlondon.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroepsvereniging Novaa 
Tournooiveld 3 
2511 CX ‘s-Gravenhage 
Telefoon: 070 - 7400130 
Email: novaa@novaa.nu 
Website: www.novaa.nu 

file:///C:/Users/Novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NOYK6GV2/www.oudlondon.nl/
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1. Agenda algemene ledenvergadering beroepsvereniging Novaa 

 
 

1. Opening om 15.30 uur 
 

2. Welkomstwoord door de voorzitter van de vereniging Novaa drs. Marco Moling AA RA RB 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering vereniging Novak 31 januari 2019 
 

5. Jaarrapport vereniging Novak (Novaa) 2018 
 

Het vaststellen van de jaarrekening aan de hand van de onderstaande stukken en het verlenen van 
decharge op basis van deze stukken: 

 
a. Bestuursverslag 
b. Jaarrekening 2018 van de vereniging Novak 

 
6. Derde manifest beroepsvereniging Novaa 

 
a. Totstandkoming 
b. Tekst derde manifest vereniging Novaa 

 
7. Beleidsplan 2019 beroepsvereniging Novaa  

 
a. Toelichting op het beleidsplan 2019 
b. Stemming 

 
8. Begrotingen 2019 en 2020 beroepsvereniging Novaa  

 
a. Begroting 2019  
b. Voorstel verhoging contributie 2020  
c. Begroting 2020 
d. Stemming 

 
9. Rondvraag 

 

10. Sluiting om 16.15 
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2. Notulen algemene ledenvergadering vereniging Novak 31 januari 2019 
 

Datum: donderdag 31 januari 2019 
Locatie: Hotel Oud London, Woudenbergseweg 52 te 3707 HK Zeist 
 
Aanwezig: drs. Marco Moling AA RA RB (voorzitter), Carel Verdiesen AA (vicevoorzitter), Hans Rijkse AA, 
Richard van Leeuwen AA RB (allen bestuursleden van de vereniging Novak), Guus Ham (directie 
vereniging Novak), bureaumedewerkers en leden van de vereniging Novak. 
 
Afwezig: mr. Gerdien Smit-Vlot AA RB (bestuurslid van de vereniging Novak). 
 
1.  Opening om 16.00 uur 
De voorzitter van de vereniging Novak drs. Marco Moling AA RA RB opent om 16.10 uur de vergadering. 

 
2.  Welkomstwoord door de voorzitter 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter meldt dat Novak medewerkster Nancy van der Hoeven de notulen zal verzorgen. 
De voorzitter deelt tevens mee dat bestuurslid Gerdien Vlot er vandaag helaas door omstandigheden 
niet bij kan zijn. 
Directeur Guus Ham heeft een huishoudelijke mededeling: na afloop van de vergadering zal er een warm 
buffet klaar staan. 
 
4.  Notulen algemene ledenvergadering vereniging Novak van 31 mei 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en getekend door de voorzitter en vicevoorzitter. 
 
5. Tweede manifest vereniging Novak (presentatie): 
De voorzitter licht dit agendapunt toe. Daarna geeft de directeur van de vereniging een presentatie: 
 
a. Totstandkoming 
Het eerste en tweede manifest vormen de basis voor het beleidsplan van de vereniging Novak. Beide 
staan op de Novak website www.novak.nl. In het eerste manifest uit 2017 staat de ondernemer centraal: 
wat is de rol van de mkb-accountant t.o.v. de klant (mkb-ondernemer).  
b. Tekst tweede manifest vereniging Novak  
In het nieuwe tweede manifest, met als titel: ‘Trots als motivator, inspirator en aanjager van 
vertrouwen’, staat de mkb-accountant (AA) als persoon centraal: professionals, zoals mkb-accountants, 
kunnen trots zijn op hun vak en de rol die ze spelen richting hun klanten en de maatschappij in bredere 
zin. Het nieuwste manifest beschrijft deze trots en de zeven kernkwaliteiten die bij de moderne mkb-
accountant passen.  
c. Video tweede manifest vereniging Novak  
Het tweede manifest is in videovorm reeds gepresenteerd tijdens de tweede editie van de Dag van de 
mkb-accountant 13 december jl. in Nieuwegein. De video wordt nu nogmaals getoond aan de 
aanwezigen.  
 
Een lid geeft aan dat er nog een lange weg te gaan is voordat we zijn waar we willen zijn. 
Met name het ‘hoe’ is belangrijk. Guus Ham geeft aan dat we in de komende periode e.e.a. verder zullen 
gaan uitwerken. 
 

http://www.novak.nl/
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Een lid geeft aan dat ook de signaalfunctie belangrijk is: de mkb-accountant signaleert voor de 
ondernemer. Guus Ham antwoordt dat dat inderdaad een belangrijk punt is, dit zit met name verwerkt 
in het eerste manifest maar ook in het tweede (onderdeel competentie). 
 
6.  Beleidsplan 2019 vereniging Novak (presentatie): 
De voorzitter presenteert op hoofdlijnen het beleidsplan (zie het uitgebreide memo betreffende het 
beleidsplan 2019 van de vereniging Novak, dat alle aanwezigen hebben ontvangen): 
Hoe willen we nu verder gaan als Novak, welke zaken kunnen we het beste opnemen naar de toekomst 
toe, waardoor we meer draagvlak krijgen? 
 
a. Uitwerking scenario’s 
Op 31 mei 2018 is de ALV van de vereniging Novak gevraagd om uitspraak te doen over 3 scenario’s, 
waarbij een duidelijke keuze is gemaakt voor scenario 3: we kiezen voor de mkb-accountant (AA) met 
alle gevolgen van dien (inclusief een onderzoek of de naam Novaa opnieuw gebruikt kan worden). Dit 
scenario zal een positief effect hebben: we zullen meer in beeld komen bij andere (collega) organisaties, 
waardoor het draagvlak van de vereniging verbreed kan worden. Na de ALV van 2018 zijn de nodige 
inspanningen verricht om dit scenario uit te werken. 
 
b. Ontwikkelingen en keuzes 
Op 31 mei 2018 is er uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de stappen 
die we nu willen zetten. De aandacht voor de mkb-accountant vanuit de NBA verdwijnt steeds verder 
naar de achtergrond. Als we kijken naar de actualiteit, dan zijn onze bevindingen alleen maar versterkt. 
Uit niets blijkt dat de NBA haar koers zal wijzigen. Er wordt niet geluisterd naar de mkb-accountant. Bij 
ongewijzigd beleid stevent de huidige mkb-accountant af op de status van administratiekantoor.  
Daarnaast zien we dat het niet eenvoudig is om leden vast te houden binnen de huidige vereniging. Het 
moment lijkt aangebroken om de beroepsgroep mkb-accountants als zodanig een eigen plek te geven: 
de beroepsvereniging voor mkb-accountants. 
 
c. Oprichting beroepsorganisatie Novaa 
Er is onderzoek gedaan naar de naam Novaa. Omdat we de titel AA een prominente rol willen laten 
spelen binnen de vereniging, bleek de naam Novaa (Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs) 
het best passend, waarbij AA staat voor de Accountant Adviseur. Naast het merk Novaa hebben we 
gezocht naar een logo voor Novaa. 
 
Als we tot de conclusie zijn gekomen dat we ons met name willen richten op de Accountant Adviseur 
(AA) en dat Novaa een goede naam zou zijn, dan zijn de gevolgen: 
. oplossen verwarring zelfde naam stichting en vereniging (het verschil tussen het lidmaatschap van 
de vereniging en stichting blijkt niet altijd even goed zichtbaar te zijn). Het gevolg is dat de nieuwe 
beroepsorganisatie geen bedreiging meer vormt voor andere organisaties die de mkb-accountant 
ook als doelgroep hebben; 
. samenwerken en communicatie met derden en geleidelijk doorsnijden van de banden met de 
stichting; 
. politieke route verder uitwerken en bewandelen; 
. nadere uitwerking van logo/huisstijl; 
. nadere uitwerking visie (mkb-rapport); 
. nadere uitwerking Novaa beleidsplan 2019 en een meerjarenbegroting. 
 
De voorzitter vraagt de mening van de aanwezigen op het voorstel om de naam van de vereniging 
Novak te wijzigen in Novaa. De leden stellen daarop een aantal vragen aan het bestuur: 
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. Waarom zijn de letters AA in de naam Novaa niet groot afgebeeld?  
Er wordt een toelichting gegeven waarom bij de schrijfwijze de letters allen even groot zijn in het 
voorliggende ontwerp. 
 
. Waarom zouden we niet een geheel nieuwe naam kiezen in plaats van een bestaande naam? Met 
de naam Novaa lijkt het of we terug willen gaan naar vroeger. 
De naam Novaa dekt het best de lading. Er is gekozen voor een kleurstelling en een schrijfwijze, wat 
een compleet passende uitstraling geeft. Het logo geeft een goede afspiegeling van waar wij voor 
staan. Ook de jonge garde zal zich hierin kunnen herkennen. 
 
. Een lid informeert naar de optie van één accountantstitel.  
Dat ligt moeilijk en zal niet snel te realiseren zijn, afhankelijk van de vraag of het überhaupt 
wenselijk is.  
 
. Kunnen we het verhaal van de vereniging ook vertellen in de regiovergaderingen? 
We hebben het verhaal diverse keren gehouden bij regiovergaderingen. Eén van de bestuursleden 
geeft aan dat we misschien gebruik kunnen maken van de toekomstige mogelijkheid om binnen de 
NBA een faculty/community te vormen voor de Novaa leden (mkb-accountants).  
 
. Wanneer zal de naamswijziging van de vereniging doorgevoerd kunnen worden? 
Dit kan per direct. Volgende week gaat het bericht uit. 
 
. Hebben we een tijdsplan? 
In het najaar 2019 zullen we bij elkaar komen bij een volgende ALV, waarbij een nadere uitwerking 
van het beleidsplan aan de orde zal komen. 
 
. Hebben we nagedacht over een stappenplan hoe we het ledenaantal kunnen vergroten?  
Met het nieuwe beleidsplan gaan we ervan uit dat het aantal leden toe zal nemen.  
 
. Wat de reden van de kleine daling van het ledenaantal van de vereniging?  
Dit komt o.a. doordat een aantal accountants zich hebben uitgeschreven uit het register. Daarnaast 
bleek het verschil tussen het lidmaatschap van de vereniging en stichting niet altijd goed zichtbaar te 
zijn bij de leden.  
 
. Kunnen we met de nieuwe naam Novaa samenwerken met andere partijen (Auxilium enz). 
Jazeker. 
 
d. Stemming 
Het bestuur van de vereniging vraagt de ALV of men de uitgangspunten in het beleidsplan 2019 kan 
omarmen inclusief het voorstel om middels statutenwijziging de naam van de vereniging te wijzigen 
van Novak naar Novaa. 
 
De aanwezigen bevestigen unaniem hun akkoord voor de genoemde uitgangspunten. De leden 
bekrachtigen de stemming met applaus. De voorzitter dankt voor deze stemming.  
 
7. Wijziging statuten vereniging Novak 
a. Naamswijziging vereniging Novak. Dit punt is onder 6. reeds uitgebreid aan de orde geweest. 
b. Overige aanpassingen statuten, huishoudelijk reglement en contributiereglement. 
De komende periode zal er ervaring worden opgedaan met de nieuwe koers van de vereniging. 
Eventuele verdere aanpassingen van de statuten en overige reglementen kunnen vervolgens in het 
najaar worden meegenomen. 
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Het bestuur van de vereniging Novak vraagt aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging 
Novak op 31 januari 2019 te Zeist om de naam zoals genoemd in artikel 1 lid 1 te wijzigen in Novaa, 
waarbij Novaa staat voor Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs. Tevens zullen artikel 2 lid 2 
en artikel 8 lid 1 van de huidige statuten worden aangepast met betrekking tot de woordvoering van 
aspirant-leden bij de ALV. 
 
c. Stemming 
De aanwezigen stemmen unaniem in met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. 

 
Tevens gaan de aanwezigen unaniem akkoord met het machtigen van iedere bestuurder van de 
Vereniging en iedere medewerker van het kantoor van Van Buttingha Wichers notarissen te Den Haag, 
zowel samen als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle 
handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten. 
 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen zich tevens kunnen vinden in de ingeslagen weg van het logo 
(ontwerp zoals vermeld in de bijlage van de vergaderstukken)? Nadere uitwerking van het logo naar 
een huisstijl dient nog plaats te vinden. 
De ALV is unaniem akkoord met de ingeslagen weg van het logo.  
 
8.  Jaarverslag 2018 en begroting 2019 
a. Verlenging termijn jaarrekening 2018 
Het bestuur van de vereniging Novak vraagt de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan 
met de verlening van de termijn zoals genoemd in artikel 14 lid 2 van de statuten van de vereniging 
Novak met een termijn van 5 maanden. 
De aanwezigen stemmen unaniem hiermee in. 
b. Begroting 2019 
Het voorstel is om de begroting tijdens de ALV die in het najaar zal volgen te presenteren (d.w.z. 
vóór 1 november 2019). De begroting zal voorzien worden van een meerjarenbegroting. De 
voorzitter uit zijn zorgen voor een niet-sluitende begroting gezien het aantal leden. Als de inkomsten 
en uitgaven blijven zoals ze zijn, is de begroting 2019 op dit moment niet sluitend, er is geen geld in 
de reserve. Het bestuur van de stichting Novak heeft aangegeven dat dit voor het jaar 2019 door de 
stichting gedekt zal worden. Over de vorm waarin de dekking zal plaats binden zal nader met het 
stichtingsbestuur worden gesproken (lenig/gift of een combinatie daarvan). We zijn ervan overtuigd 
dat we met de nieuwe plannen nieuwe leden kunnen werven voor de toekomst. 
 
9.  Rondvraag 
. Een lid vraagt: Er is een commissie ingesteld door de Minister van Financiën, hebben wij daar 
toegang toe?  
De voorzitter geeft aan dat dat wellicht het geval zou kunnen zijn, maar de commissie wil zo weinig 
mogelijk mensen uit de branche zelf toelaten, men heeft geprobeerd om de commissie 
onafhankelijk samen te stellen. 
 
. Een lid vraagt: In het nieuws is nu dat er problemen bij de Belastingdienst zouden zijn met de 
aangiften, kunnen we hier iets mee vanuit het accountants perspectief? 
Guus Ham geeft aan dat bij een recente bijeenkomst van de Belastingdienst dit onderwerp aan de 
orde is geweest, waarbij de Belastingdienst zelf zegt dat de problematiek wel meevalt. In de 
toekomst zouden we hier iets mee kunnen doen.  

 
10.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur en nodigt alle aanwezigen van harte uit voor de 
volgende ALV in het najaar van 2019. 
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3. Jaarrapport vereniging Novak (Novaa) 2018 
 

a. Bestuursverslag 
 

In 2018 heeft de vereniging Novak zich wederom op vele fronten laten horen. Er zijn diverse 
(opinie)stukken geschreven voor diverse media zoals accountant.nl 
(www.accountant.nl/auteurs/m/marco-moling-en-guus-ham/).  

 
2018 heeft in het kader gestaan van de herpositionering van Novak. We hebben verschillende 
scenario’s uitgewerkt en op 31 mei 2018 heeft de ALV nagenoeg unaniem gekozen voor de 
positionering als onafhankelijke beroepsvereniging. Ook is er besloten om een nader onderzoek in 
te stellen naar het gebruik van de naam Novaa. In alle openheid hebben het bestuur en de directie 
van Novak de verschillende mogelijkheden bestudeerd. Op 31 januari 2019 is uiteindelijk het besluit 
door de ALV van de vereniging Novak genomen om de statuten van de vereniging aan te passen en 
daarmee de naam te veranderen in Novaa. Novaa is eigenaar van het Benelux Merkendepot Novaa 
en we staan inmiddels ook als zodanig geregistreerd. Website, briefpapier en alle andere uitingen 
zijn inmiddels aangepast.  
Op 13 december heeft de Dag van de mkb-accountant plaatsgevonden. Deze tweede editie was 
wederom een succes. Op 12 december 2019 zal de derde editie georganiseerd worden. 

 

Het afgelopen jaar is het thema belangenbehartiging regelmatig aan de orde geweest. Dit blijft een 
aandachtsgebied omdat de aandacht van de NBA voor de mkb-accountant steeds verder weg zakt. 
Voor ons niet nieuw; het is immers het fundament waarop de beroepsvereniging is gesticht. Alle 
inspanningen zijn en blijven gericht op de mkb-accountant. Het is niet gemakkelijk om de aandacht 
voor de mkb-accountant te mobiliseren. Ook leden zijn moeilijk in beweging te krijgen. Aandacht 
voor de mkb-accountant vanuit stakeholders is er in toenemende mate. Dat heeft ook te maken 
met de aandacht die we kunnen vragen met behulp van Hans Biesheuvel van ONL. We zijn in 
hetzelfde pand gevestigd en de samenwerking is goed. 
 
We zien de Novaa als een beroepsvereniging. De NBA is dat ook. De politiek ziet ook dat er twee 
verschillende beroepsorganisaties actief zijn. We zullen ons de komende jaren nog meer als 
beroepsvereniging profileren. Daar waar de NBA er is voor alle beroepsbeoefenaren is Novaa er 
exclusief voor de mkb-accountant. Er zal bij stakeholders een besef moeten groeien dat wanneer 
men iets van een mkb-accountant wil men bij de Novaa moet zijn. Wil men iets met de Big4 dan 
kan men zich tot de NBA wenden. Als Novaa hebben we moeite met de niet-openbare accountants 
binnen de NBA, omdat een publiekrechtelijk orgaan er slechts voor openbare accountants zou 
moeten zijn.  

 

b. Jaarrekening 2018 van de vereniging Novak (Novaa) 
 

Het jaarrapport 2018 is een afzonderlijk document. Het wordt aan de bijeenkomst van de 
ledenvergadering voorgelegd ter vaststelling en ter décharge van het bestuur. Een nadere 
toelichting op de jaarrekening zal tijdens de algemene ledenvergadering worden gegeven 
door de penningmeester van de beroepsvereniging Novaa, mevrouw mr. G.W. Smit-Vlot AA 
RB. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NOYK6GV2/www.accountant.nl/auteurs/m/marco-moling-en-guus-ham/
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4. Derde manifest beroepsvereniging Novaa  
 

a. Totstandkoming derde manifest vereniging Novaa 
 

In 2017 heeft de vereniging Novak het eerste manifest opgesteld. Dit manifest zag voornamelijk 
op de (toekomstige) rol van de accountant in het economisch verkeer, meer specifiek het mkb. 
Het manifest is gepresenteerd in de vorm van een document en een video.  
 
Het tweede manifest is in 2018 opgesteld. Het tweede manifest zegt meer over de mkb-
accountant als persoon; welke eigenschappen moet de mkb-accountant hebben om te voldoen 
aan de vraag van het maatschappelijk verkeer. Het nieuwe Novak manifest heeft als titel mee 
gekregen: Trots als motivator, inspirator en aanjager van vertrouwen. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 31 januari 2018 hebben de leden unaniem besloten voor de 
naamswijziging van de vereniging Novak in vereniging Novaa. Een toelichting op het waarom 
van de naamswijziging is gepubliceerd in een derde manifest. Dit manifest heeft een plek 
gekregen op de (vernieuwde) website van de beroepsvereniging Novaa en is per post gestuurd 
naar alle leden.  

 

b. Tekst derde manifest vereniging Novaa 

Novaa 

Novaa, aangenaam. 

Onze volledige naam luidt Nederlandse Organisatie van Accountant Adviseurs, de AA’s. 

Wij zijn de beroepsvereniging voor mkb-accountants in Nederland, we steunen alle aangesloten mkb-
accountants, ook die de titel RA voeren, en dragen bij aan de groei en bloei van hun kennis en 
kwaliteiten. 

Een eigen beroepsvereniging voor mkb-accountants. Waarom? Niet alleen om de leemte te vullen die 
de NBA achter laat maar vooral omdat ons werk uniek is en ons werkterrein helemaal. We vervullen 
een onmisbare maatschappelijke rol bij het financieel begeleiden en adviseren van het mkb. Daarbij 
past een eigen beroepsvereniging. 

Laten we beginnen met de cijfers – we zijn tenslotte accountants.  

Het mkb is de (banen)motor van onze economie, die eerder op honderdduizenden kleinere kurken 
drijft dan op enkele grote. Ruim 70% van de werknemers in de private sector werkt in het mkb en de 
sector is verantwoordelijk voor ruim 60 % van ons bruto binnenlands product. 

Belangrijk is ook: mkb-accountants zijn eerder adviseurs dan boekhouders en controleurs. Ze 
overleggen niet met de CFO’s van de grootste ondernemingen, ze staan aannemers terzijde, 
advocaten, garagehouders, hoveniers. Voor hen zijn ze de financiële steun en toeverlaat, de 
vertrouwenspersoon, de gids door een soms lastig begaanbaar ondernemersland.  

Ook accountants kunnen niet alles in cijfers uitdrukken, maar we beseffen terdege dat de 
verantwoordelijkheid van een Accountant-Adviseur groot is. Hij moet er altijd zijn met al zijn financiële, 
fiscale én mensenkennis, bij voor- en tegenspoed. 
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De rechterhand van ondernemend Nederland 

Hoe zien we als Novaa onze kerntaken? Voor alles: de versterking van een beroepsgroep die voor 
ondernemers, als rechterhand, van vitaal belang is. 

1.      Regelgeving 

We zijn actief betrokken bij de geldende en nieuwe regelgeving voor mkb-accountants. 

2.      Onderwijs en ontwikkeling 

We oefenen invloed uit op het huidige opleidingsmodel voor mkb-accountants. Het streven is een 
volwaardige AA-opleiding, waarvan assurance onderdeel blijft uitmaken. Daarnaast willen we ons 
inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leden. Permanente educatie met een hoog mkb-
gehalte, praktisch, op maat en van onberispelijk niveau. 

3.      Ondernemerschap 

We denken mee over en dragen bij aan het accountantskantoor van de toekomst, waarbij efficiency en 
innovatie voorop staan. Daarbij is het van belang om onderlinge contacten tussen AA’s te bevorderen 
alsmede platforms te organiseren die bijdragen aan ondernemerschap en kennisoverdracht richting 
onze leden. 

4.      Imago en positionering 

We geven een positieve impuls aan de positionering en het imago van AA’s. Onze leden vormen de 
rechterhand van ondernemend Nederland, ze staan dichtbij hun cliënten en vervullen een grotere rol 
dan administratiekantoren. Dat mag in de krant. 

De Novaa staat achter mkb-accountants zoals zij achter hun klanten staan. 

Trots op de accountant 

Een ander en groter doel dat we nastreven is: we willen de trots terugbrengen in ons vak. 

Mkb-accountants zijn steunpilaren, vakmensen met autoriteit en gezag, waar iedereen op moet 
kunnen vertrouwen en die advieswaarde toevoegen voor de ondernemer en assurance‐waarde voor 
het maatschappelijk verkeer. 

‘Ik wil later accountant worden en ondernemers op cruciale momenten helpen.’ 

Wat ons betreft denken zoveel mogelijk talentvolle scholieren en studenten dat. 

Bij de Novaa kennen wij heel veel accountants persoonlijk en we weten hoe groot de waardering is van 
hun klanten. 

Trots zijn op je mkb-accountant en als AA-professional, daar werken we graag aan mee! 
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5. Beleidsplan 2019 beroepsvereniging Novaa 

 

Tijdens de ALV op 2 oktober zal het beleidsplan van de beroepsvereniging Novaa uitgebreid aan de 
orde komen. Het beleidsplan maakt onderdeel uit van de agenda van de ALV maar zal in een aparte 
bijeenkomst na afloop van de ALV verder worden toegelicht. Het beleidsplan zal het fundament zijn 
onder de plannen voor een eigen beroepsorganisatie voor mkb-accountants in Nederland.  

 

Het beleidsplan is in de vorm van de een aparte bijlage opgenomen als onderdeel van de 
vergaderstukken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

  

 

6.Begroting 2019 en 2020 beroepsvereniging Novaa 

Begroting 2019 beroepsvereniging Novaa 
 

Voor wat betreft de inkomsten rekenen we met 560 betalende leden. Er zijn overige inkomsten 
begroot in de vorm van de Dag van de mkb-accountant. 
Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 5 april 2018 ingestemd met de uitbreiding 
van het aantal dagen van onze voorzitter met één dag (tot in totaal twee dagen). De overige 
kosten liggen in de lijn van de begroting van 2018. 
 
Ook de begroting 2020 is opgenomen. In verband met de uitvoering van het beleidsplan 2019 en 
de ontvlechting Novak – Novaa is er rekening gehouden met een contributieverhoging van € 45. De 
contributie van de beroepsvereniging Novaa zal met ingang van 2020 € 295,- exclusief BTW 
bedragen.  
 
De leden van de vereniging Novaa zullen gevraagd worden om met deze contributieverhoging in 
te stemmen.  

 
Begroting 2019/ 2020 

Baten     

 2019 (€)  2020 (€)  

     

1. Contributies 140.000            177.000  

2. Overige inkomsten  10.000              10.000  

  150.000                   150.000           187.000 

Lasten     

     

3. Bestuurskosten (incl. reiskosten) 86.000              86.000                                                                                               

4. Werkgroepen Imago en positionering 
ondernemerschap en regelgeving  

2.500                2.500  

5. Regionale ledenbijeenkomsten   7.500  

6. Directie 30.000              30.000  

7. Personele ondersteuning 9.000                9.000  

8. ALV (2x) 3.500                3.500  

9. Inrichting Register Novaa                 5.000  

10. Huisvesting  3.000                3.000  
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11. Kantoorkosten 3.000                3.000  

12. Communicatie, merkontwikkeling, 
campagne ledenwerving en campagne 
onder stakeholders 

10.000              30.000                      

13. Verenigingsblad en website 6.000                6.000                         

14. Lidmaatschap ONL 3.500                3.500  

15. Accountantskosten 2.000                2.500  

16. Algemene kosten/ onvoorzien  1.000               1.000  

 159.500               159.500            192.500 

     

Saldo             -       9.500  - 5.500 

 

Toelichting 2019:  
  

1. De opbrengsten zijn gebaseerd op het huidige ledental. Er is geen rekening gehouden met 
oninbaarheid en nieuwe leden in 2019. 

2. De post overige inkomsten betreft het nettoresultaat van de Dag van de mkb-accountant 2019.  
3. De bestuurskosten bestaan uit kosten die betrekking hebben op de vergoeding van de voorzitter. 

De vergoeding van de voorzitter is € 5.500 per maand. (totaal € 66.000 op jaarbasis) voor 2 twee 
dagen per week. Hier komen nog reiskosten bij. Die zijn vastgesteld op € 12.000. Met de kosten 
voor de bestuursvergaderingen erbij (vier vergaderingen) komt het totaal op € 86.000 voor het 
jaar 2019. 

4. We verwachten in 2019 één tot twee keer een werkgroep bijeenkomst te houden. De kosten 
bestaan uit locatie, lunch en een (mogelijke) spreker van buiten. 

5. Begroting 2020 
6. Dit betreft de kosten voor de inzet van de directeur van de vereniging. Het bedrag is vastgesteld 

op € 30.000 (12 x € 2.500) voor één dag in de week. Reiskosten worden niet doorberekend. In de 
jaren 2014 t/m 2018 was de directeur gemiddeld twee dagen per week werkzaam voor de 
vereniging Novak. 

7. Deze post betreft kosten voor het inhuren van personeel van de stichting Novak 
(ledenadministratie, redactie, facturatie, incasso etc.). 

8. De kosten voor twee keer een ALV. 
9. Begroting 2020 
10. De vereniging is gehuisvest aan het Tournooiveld 3 te Den Haag. De stichting Novak is 

hoofdhuurder. Kosten worden door de stichting doorbelast (conform eerdere jaren). 
11. Deze post is conform eerdere jaren opgenomen. 
12. In 2019 zullen de kosten vooral te maken hebben de gevolgen van de naamswijziging, maar hier 

vallen ook de kosten van opinies en (mogelijk) films onder.  
13. Novak geeft het Accountantsmagazine uit. Hierin nemen we ook verenigingsnieuws op. Daarnaast 

heeft de vereniging een aparte plek op de website. De kosten worden door de stichting 
doorbelast. Inmiddels heeft de Novaa een eigen nieuwe website (Novaa.nu).   

14. De vereniging is in 2017 lid geworden van ONL. De contributie bedraagt € 3.500 per jaar. 
15. De post accountantskosten is gebaseerd op een offerte van de huidige accountant. 
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16. Algemene kosten betreft overige kleinere posten en een post onvoorzien. 
 

Toelichting 2020: 
 

1. Bij de opbrengsten is uit gegaan van 600 betalende leden en een contributiebijdrage van € 295,-. 
Er is geen rekening gehouden met oninbaarheid. 

2. De post overige inkomsten betreft het nettoresultaat van de Dag van de mkb-accountant 2020.  
3. De bestuurskosten bestaan uit kosten die betrekking hebben op de vergoeding van de voorzitter. 

De vergoeding van de voorzitter is € 5.500 per maand. (totaal € 66.000 op jaarbasis) voor 2 twee 
dagen per week. Hier komen nog reiskosten bij. Die zijn vastgesteld op € 12.000. Met de kosten 
voor de bestuursvergaderingen erbij (vier vergaderingen) komt het totaal op € 86.000 voor het 
jaar 2020 (ongewijzigd ten opzichte van 2019). 

4. Met de komst van een nieuwe werkgroep regelgeving verwachten we in 2020 meerdere 
werkgroepbijeenkomsten te houden. De kosten bestaan uit locatie, lunch en een (mogelijke) 
spreker van buiten. 

5. In 2020 zullen we 9 regionale bijeenkomsten organiseren om leden periodiek bij te praten over 
actuele ontwikkelingen. In het najaar 2019 zal het één en ander nader uitgewerkt worden. 

6. Dit betreft de kosten voor de inzet van de directeur van de vereniging. Het bedrag is vastgesteld 
op € 30.000 (12 x € 2.500) voor één dag in de week. Reiskosten worden niet doorberekend. In de 
jaren 2014 t/m 2019 was de directeur gemiddeld twee dagen per week werkzaam voor de 
vereniging Novaa. 

7. Deze post betreft kosten voor het inhuren van personeel van de stichting Novak 
(ledenadministratie, redactie, facturatie, incasso etc.). 

8. De kosten voor twee keer een ALV. 
9. Dit zijn de kosten voor het inrichten van een register (o.a. notaris). 
10. De vereniging is gehuisvest aan het Tournooiveld 3 te Den Haag. De stichting Novak is 

hoofdhuurder. Kosten worden door de stichting doorbelast (conform eerdere jaren). 
11. Deze post is conform eerdere jaren opgenomen. 
12. Vanuit het beleidsplan worden er voorstellen gedaan voor de communicatie naar (nieuwe) leden 

en stakeholders. De communicatie zal gericht zijn op enerzijds de beroepsvereniging Novaa en 
anderzijds op de mkb-accountant. Nadere plannen worden uitgewerkt. 

13. Novak geeft het Accountantsmagazine uit. Hierin nemen we ook verenigingsnieuws op. Novaa 
heeft een nieuwe website (Novaa.nu) en er worden ook digitale nieuwsbrieven vanuit Novaa 
gestuurd.  

14. De vereniging is in 2017 lid geworden van ONL. De contributie bedraagt € 3.500 per jaar. 
15. De post accountantskosten is gebaseerd op een offerte van de huidige accountant. 
16. Algemene kosten betreft overige kleinere posten en een post onvoorzien. 

 

Tijdens de ALV zal de begroting nader worden toegelicht door de penningmeester van de vereniging. 
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7. Rondvraag en sluiting 
 

De algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging Novaa wordt rond 16.15 uur afgesloten.  
Aansluitend zal er een presentatie volgen met als titel de AA van de toekomst: uitdagingen en 
oplossingen voor de mkb-accountant. 
 
Na de presentatie zal er rond 18.15 uur een buffet geserveerd worden. Alle leden van de 
beroepsvereniging Novaa worden van harte uitgenodigd. 
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Bijlage: Rooster van aftreden bestuursleden beroepsvereniging Novaa 

 
Elk bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd (artikel 12 van de statuten, zesde lid) en treedt af 
volgens een rooster. 

Het volgende rooster van aftreden is op 31 mei 2018 door de ALV van de vereniging vastgesteld: 
 

2020: mevrouw mr. G.W. Smit-Vlot AA RB, de heer drs. M. Moling AA RA RB en de                
heer H. Rijkse AA; 

2021: de heer C. Verdiesen AA en de heer R.J.M. van Leeuwen AA RB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


