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1. Agenda algemene ledenvergadering beroepsvereniging Novaa 
 
 

1. Opening om 10.30 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 beroepsvereniging Novaa 20 mei 2021 
 

5. Jaarrapport beroepsvereniging Novaa 2021 
 

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. Financieel verslag 2021 van de beroepsvereniging Novaa 

 
6. Aftreden bestuurslid vereniging Novaa 

 
a. Aftreden van mw. mr. G.W. Smit-Vlot AA RB 
b. Vaststellen van het rooster van aftreden 

 
7. Beleidsplan 2021 (2022) beroepsvereniging Novaa 

 
a. Toelichting op het beleidsplan 2021 
b. Activiteiten 2022 

 
8. Begroting 2022 beroepsvereniging Novaa 

 
a. Toelichting op de begroting 2022 
b. Stemming 

 
9. Rondvraag 
 

10.Sluiting om 12.00 
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2. Notulen algemene ledenvergadering vereniging Novaa 20 mei 2021 

 
Notulen algemene ledenvergadering beroepsvereniging Novaa van 20 mei 2021 

 
Datum  : donderdag 20 mei 2021 
Locatie  : digitale vergadering via Zoom 
 
Aanwezig : drs. Marco Moling AA RA RB (voorzitter), Carel Verdiesen AA (vicevoorzitter), 
mr. Gerdien Smit-Vlot AA RB (penningmeester) (allen bestuursleden vereniging Novaa), Patricia  
den Heijer AA, Mike Scholtens AA (kandidaat-bestuursleden vereniging Novaa), Guus Ham (directie 
vereniging Novaa), bureaumedewerkers en leden van de vereniging Novaa (3,5% van het totale 
ledenbestand). 
 
 
1.  Opening 
De voorzitter van de vereniging Novaa drs. Marco Moling AA RA RB opent om 15.33 uur de digitale 
vergadering. 
 
2.  Welkomstwoord door de voorzitter van de vereniging Novaa drs. Marco Moling AA RA RB 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen met een welkomstwoord en licht de achtergrond van de digitale 
ALV (in plaats van een fysieke ALV) toe. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorzitter geeft directeur Guus Ham het woord. GH doet enkele technische mededelingen over de Zoom-
sessie. 
 
De voorzitter heeft een persoonlijke mededeling. Hij heeft al jaren een klein accountantskantoor, samen met 
een mede-eigenaar. Hij wil graag de leden ervan op de hoogte brengen dat hij door overmacht (o.a. door 
gezondheidsredenen van zijn kantoorpartner) in een positie is gekomen dat hij heeft moeten besluiten om 
zich tijdelijk als accountant in business in te schrijven en met zijn kantoor als adviesorganisatie verder te 
gaan. De voorzitter legt graag aan de leden voor of ze hem desondanks nog steeds willen blijven steunen als 
voorzitter om de belangen van de mkb-accountant te blijven behartigen. 
Vicevoorzitter Carel Verdiesen neemt het woord en meldt dat het bestuur het belangrijk vindt dat de leden 
hiervan op de hoogte zijn. Het bestuur staat in deze situatie achter de voorzitter en hoopt dat de 
ledenvergadering dezelfde mening heeft. 
 
Een lid geeft aan dat hij het wel prettig vindt als de voorzitter van de vereniging een openbaar accountant is 
en vraagt voor welke termijn deze tijdelijke situatie zal gaan gelden.  
De voorzitter geeft aan dat dat nog moeilijk te zeggen is.   
CV stelt voor: laten we ervan uitgaan dat het om een tijdelijke situatie gaat. 
GH informeert de leden dat er volgens de statuten formeel geen probleem is voor wat betreft de status 
waarin de voorzitter nu verkeert: statutair hebben we de mogelijkheid om het voorzitterschap te laten 
vervullen door een niet (-openbaar) accountant. 
 
CV informeert of er nog meer mensen zijn die vragen hebben over dit punt? 
Een lid geeft aan: Wat belangrijker is, is de inhoud van het voorzitterschap. Marco is een goede voorzitter, 
we kunnen ons geen betere voorzitter wensen! 



5 

 

 

 
De ledenvergadering brengt vervolgens unaniem de steun uit aan Marco Moling om door te gaan als 
voorzitter van de vereniging en wenst hem sterkte om de problemen op zijn kantoor op te lossen. 
De voorzitter dankt de leden voor hun steun en meldt dat hij zich onverminderd zal blijven inzetten voor de 
belangen van de mkb-accountants. 
 
4.  Notulen algemene ledenvergadering beroepsvereniging Novaa 1 oktober 2020 
De notulen worden paginagewijs doorgenomen. De voorzitter informeert bij de aanwezigen of er vragen of 
opmerkingen zijn. Er blijken geen vragen te zijn.  
De notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld en zullen worden getekend door de voorzitter. 
 
De voorzitter neemt de presentielijst van de ledenververgadering door om de aanwezigheid van de leden te 
inventariseren.  
Novaa bureaumedewerkster Nancy van der Hoeven zal de notulen van deze ALV verzorgen. 
 
5.  Jaarrapport beroepsvereniging Novaa 2020 
Het vaststellen van de jaarrekening aan de hand van de onderstaande stukken en het verlenen  
van decharge op basis van deze stukken: 
 
a. Bestuursverslag 
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester mevrouw mr. Gerdien Smit-Vlot AA RB. Zij licht het 
bestuursverslag toe en beantwoordt een aantal vragen van de leden. 
 
GV meldt dat het accountantskantoor dat onze jaarcijfers maakt, inmiddels is overgenomen door Flynth 
Accountants. 
Een lid vraagt: is een grote partij als Flynth accountants wel geschikt voor de Novaa? 
GV geeft aan dat de overgang naar Flynth geen reden is voor het bestuur om naar een andere accountant te 
zoeken. 
GH vult aan: we hebben te maken met vaste prijsafspraken, ook voor 2021. We zullen het blijven monitoren. 
 
Voor de Novaa was 2020 een uitzonderlijk jaar vanwege de gevolgen van COVID-19, waarbij we niet onze 
activiteiten hebben kunnen uitvoeren, zoals we dat voor ogen hadden. In 2020 heeft o.a. de Dag van de 
mkb-accountant niet plaats kunnen vinden.  
De vereniging heeft een negatief resultaat behaald. Het bestuur is zich bewust van de zorgelijke financiële 
situatie en heeft inmiddels actie ondernomen, wat in de begroting 2021 zichtbaar is.  
 
b. Jaarrekening 2020 van de beroepsvereniging Novaa. 
De penningmeester beantwoordt enkele vragen van de leden over de jaarrekening 2020. 
 
De leden geven vervolgens aan akkoord te zijn met de jaarstukken en verlenen daarmee decharge aan het 
bestuur. De leden bekrachtigen de stemming met applaus.  
Het jaarrapport zal binnenkort worden ondertekend door het bestuur. 
 
6.  Statutenwijziging vereniging Novaa in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) 
De voorzitter geeft het woord aan directeur Guus Ham. GH licht de voorgestelde statutenwijziging toe. Op 1 
juli 2021 zal de WBTR in werking treden. Het bestuur acht het noodzakelijk om de statuten van de vereniging 
aan te passen zodat deze voldoen aan de WBTR. Daarbij passen we ook meteen de zetel van de Novaa aan 
(van Amsterdam naar Den Haag). De concept-akte van statutenwijziging is bij de vergaderstukken gevoegd 
als bijlage. GH informeert bij de leden of hier vragen over zijn? Er blijken geen vragen te zijn. 
 
 



6 

 

 

 
De voorzitter vraagt de ledenvergadering om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.  
De leden stemmen unaniem akkoord. 
 
7. (Her) verkiezing bestuursleden vereniging Novaa 
De voorzitter deelt mee dat penningmeester mr Gerdien Smit-Vlot AA RB, die in 2021 haar bestuursfunctie 
vervroegd zou neerleggen, heeft aangegeven haar termijn met één jaar te willen verlengen. Het bestuur is 
hier blij mee. 
 
a. Herverkiezing van de heer C. Verdiesen AA 
De voorzitter informeert of de leden akkoord kunnen gaan met de herverkiezing van de vicevoorzitter de 
heer C. Verdiesen AA voor een 3e termijn. 
De aanwezige leden stemmen allen in met de voorgestelde herverkiezing en geven een applaus. 
b. Verkiezing van mevrouw P. den Heijer AA 
Kandidaat-bestuurslid Patricia den Heijer AA stelt zich kort voor aan de leden en licht haar motivatie toe om 
toe te treden als bestuurslid bij de vereniging.  
De aanwezige leden stemmen allen in met de voorgestelde kandidaat en bekrachtigen dit met een applaus. 
c. Verkiezing van de heer M. Scholtens AA 
Kandidaat-bestuurslid Mike Scholtens AA stelt zich kort voor aan de leden en licht zijn motivatie toe om toe 
te treden als bestuurslid.  
De aanwezige leden stemmen allen in met de voorgestelde kandidaat en bekrachtigen dit met een applaus. 
d. Vaststellen van het rooster van aftreden  
Elk bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd (artikel 12 van de statuten, zesde lid) en treedt af  
volgens een rooster. Het voorstel is om het volgende rooster van aftreden vast te stellen: 
2022: mevrouw G.W. Smit-Vlot AA RB  
2023: de heer drs. M. Moling AA RA RB 
2024: de heer C. Verdiesen AA 
2024: mevrouw P. den Heijer AA 
2024: de heer M. Scholtens AA 
De aanwezige leden stemmen allen in met het voorgestelde rooster. 
 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur van de vereniging Novaa nog op zoek is naar één extra bestuurslid. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de voorzitter.  
 
8.  Beleidsplan 2021 beroepsvereniging Novaa 
a. Toelichting op het beleidsplan 2021 
De voorzitter licht op hoofdlijnen het beleidsplan toe (zie de vergaderstukken, die alle aanwezigen hebben 
ontvangen). Door de ontwikkelingen is met name hoofdstuk 4 van het beleidsplan geüpdatet.  
In onderdeel 4.5 staat vermeld waarop we ons in 2021 specifiek willen gaan richten. De kernboodschap zal 
zijn: belangenbehartiging en ledengroei. Dit willen we bereiken door het vergroten van de zichtbaarheid van 
de vereniging via een aantal communicatiemiddelen. De voorzitter licht de speerpunten van de 
communicatie toe en beantwoordt enkele vragen van de leden over het beleidsplan. 
 
Een lid vraagt: de te nemen acties voor het groeiperspectief uit het beleidsplan zijn niet allemaal terug te 
vinden in de begroting. Acties kosten geld, die zouden we dan toch mee moeten nemen in de contributie?  
De voorzitter meldt waarom er niet voor is gekozen om de contributie voor de leden te verhogen. We weten 
dat het gemiddelde verenigingslid het niet eens zal zijn met een verhoging en het lidmaatschap in dat geval 
op zal zeggen. 
 
Een lid oppert: de speerpunten zijn met name gericht op de bestaande verenigingsleden, zouden we niet 
meer kunnen onderzoeken hoe je ook niet-leden kunt benaderen? 
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De voorzitter is het hiermee eens. Het bestuur neemt dit idee mee. 
 
b. Stemming 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen concluderend kunnen instemmen met de uitgangspunten van het  
beleidsplan 2021. De aanwezige leden bevestigen unaniem hun akkoord.  
 
9.  Begroting 2021 beroepsvereniging Novaa  
a. Toelichting op de begroting 2021  
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Zij licht toe hoe de begroting tot stand is gekomen. 
Het bestuur heeft er bewust naar gestreefd om het saldo 2021 positief uit te laten komen: we hebben flink 
gesneden in de kosten, met name in de bestuurskosten.  
We hopen dit jaar de Dag van de mkb-accountant te kunnen organiseren, dat is een belangrijke activiteit en 
dit levert altijd nieuwe leden op. Afhankelijk van de toekomstige beoogde ledengroei kunnen we als 
vereniging op termijn hopelijk weer meer gaan doen. 
 
De voorzitter informeert bij de leden of er vragen zijn over de begroting. 
Een lid informeert bij het bestuur of er met deze sobere begroting ook echt gewerkt kan worden? We lijken 
de bodem te hebben bereikt. Is het budget voldoende om de belangenbehartiging te kunnen invullen? 
Hebben we nog bestaansrecht? 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur goed overleg heeft over gehad over de te nemen keuzes om met zo 
weinig mogelijk middelen toch zoveel mogelijk te kunnen doen en ook nieuwe leden te kunnen werven. 
GH vult aan: de essentie, waar de Novaa voor staat, wordt niet door iedereen gezien. Het is niet gemakkelijk 
om de juiste boodschap via sociale media naar buiten te brengen om leden te overtuigen. We zullen continu 
zichtbaar moeten zijn. De Dag van de mkb-accountant zorgde in het verleden altijd voor ledenbehoud en 
voor een aantal nieuwe leden. Maar we gaan de uitdaging aan en we zullen het met name moeten doen met 
onze eigen mensen.  
 
Een lid pleit er nogmaals voor om de contributie voor de leden te verhogen en legt dit aan het bestuur voor: 
we moeten uit het dal komen. Als we de middelen niet hebben, kunnen we de activiteiten niet voldoende 
ontplooien. De Novaa is de enige organisatie die voor de belangen opkomt van de mkb-accountant, als 
tegengas voor de NBA. Om dit te bewerkstelligen hebben we geld nodig.  
Is het een idee om in de najaarsvergadering aandacht te geven aan de contributievorm? Kunnen we de 
contributie bijvoorbeeld een variabele component geven en koppelen aan een lucratieve activiteit, zodat dit 
de vereniging meer speelruimte geeft? 
 
Een ander lid pleit ook voor een contributieverhoging. we zijn een goede club dus daar mag men best wat 
meer voor betalen. Of kunnen we een brief sturen naar de leden om bij de goedwillende leden te vragen om 
een extra bijdrage? 
 
GH waarschuwt: de realiteit is dat een groot deel van de leden kijkt naar de rekensom: what’s in it for me 
(wat krijg ik ervoor)? Een contributieverhoging zal naar verwachting leiden tot ledenverlies. 
GH vindt het wel een goed idee om de verhoging van de opbrengsten te zoeken in een brief naar leden voor 
een extra bijdrage en een variabele contributiedeel. We zullen dit op de agenda zetten voor de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 
 
CV meldt: wij hebben in het bestuur uitgebreid besproken: hebben wij nog bestaansrecht als we het 
ledenaantal zien teruglopen? Onze kerntaak is de belangenbehartiging, maar blijkbaar kunnen we nog niet 
duidelijk genoeg naar buiten brengen hoe belangrijk het is. We moeten pas op de plaats maken. We richten 
ons dit jaar op de kerntaak: zichtbaar zijn en over het voetlicht te krijgen waar de Novaa voor staat en dat  
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belangenbehartiging essentieel is. De Dag van de mkb-accountant is belangrijk daarbij. Daar willen we ons 
eerst op concentreren. Als dit effect heeft, kunnen we later naar een eventuele contributieverhoging kijken. 
En laten we zelf ook niet-leden benaderen: waarom ben jij nog geen lid van Novaa? 
 
Een lid merkt op: het bestuur heeft een pittige taak hierin. Kunnen we de leden misschien meer mobiliseren 
om iets voor de Novaa te doen als ambassadeurs of vrijwilligers om het werk dat gedaan moet worden te 
delen met elkaar? 
De voorzitter vindt dat een mooie gedachte. Dat zal alleen niet gemakkelijk zijn. De realiteit laat zien dat, ook 
bij oproepen uit het verleden voor o.a. werkgroepen, de animo van leden zeer beperkt is. De ervaring is dat 
de accountant druk is met zijn eigen accountantspraktijk. 
 
Een lid geeft aan geen bestuursfunctie te ambiëren maar is wel bereid om op ad-hoc basis om mee te 
denken.  
Twee leden melden zich hiervoor aan. De voorzitter dankt de leden hartelijk.  
 
b. Stemming  
De voorzitter vraagt of de aanwezigen concluderend kunnen instemmen met de begroting?  
De aanwezige leden bevestigen unaniem hun akkoord. De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk voor hun 
stem. 
 
10.  Rondvraag  
De voorzitter informeert bij de aanwezigen of er vragen zijn? Er zijn geen vragen. 
Een lid bedankt het bestuur voor alle inspanningen en wenst iedereen succes voor de toekomst. 
 
11.  Sluiting om 17.00 uur 
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en de goede ideeën en sluit vervolgens om 
17.03 uur de digitale algemene ledenvergadering van de vereniging Novaa. 
 
 
 
 
Den Haag, 23 mei 2021 
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3.  Jaarrapport vereniging Novaa 2021 
 

a. Bestuursverslag 
 

Ondanks de Coronaperikelen heeft de vereniging Novaa zich wederom op vele fronten 
laten horen. Er zijn o.a. diverse (opinie)stukken geschreven voor diverse media.  
Helaas bleken fysieke bijeenkomsten niet mogelijk. De Dag van de mkb-accountant kon 
voor de tweede keer geen doorgang vinden. 
In 2022 zullen we de Dag op bescheiden schaal plaats laten vinden. Een groter evenement is 
niet mogelijk in verband met het ontbreken van voldoende sponsoring. We hopen in 2023 het 
evenement weer op de gebruikelijke wijze plaats te laten vinden. 
  
Op 20 mei 2021 heeft er een digitale ALV plaats gevonden waarbij de begroting 2021 is 
vastgesteld. Het streven was een positief verenigingsvermogen ultimo 2021. Dat is gelukt. Ook 
is tijdens deze vergadering het beleidsplan vastgesteld. Belangrijk onderdeel van dit plan zijn de 
regiobijeenkomsten. Hier zijn we in 2020 mee gestart maar Corona heeft de planning van meer 
bijeenkomsten in de weg gestaan. In 2022 pakken we dit op bescheiden schaal weer op.  

 
Belangenbehartiging blijft het belangrijkste aandachtsgebied omdat de aandacht, gebaseerd op 
onze vier deelgebieden, van de NBA voor de mkb-accountant steeds verder wegzakt. 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 de hulp van ONL. Zo voeren we regelmatig gesprekken met 
Kamerleden, overige brancheorganisaties en het Ministerie van Financiën.  

 
We zien de Novaa als een beroepsvereniging. De NBA is dat ook. De politiek ziet ook dat er twee 
verschillende beroepsorganisaties actief zijn. Dat is in hun ogen geen gewenste situatie.  
We zullen ons de komende jaren als beroepsvereniging blijven profileren. Daar waar de NBA er is 
voor alle beroepsbeoefenaren is Novaa er exclusief voor de mkb-accountant.  
Vanuit het Ministerie is er in 2020 een oproep gedaan om met de NBA in gesprek te gaan. De opzet 
was om te komen tot een duurzame verankering van de positie van de mkb-accountant binnen de 
governance van de NBA.  
Daar heeft Novaa gevolg aan gegeven maar de gesprekken zijn van de kant van de NBA gestaakt. 
Na een volgende interventie van het Ministerie zullen de gesprekken deze zomer weer opgepakt 
worden. 

 
b. Financieel verslag 2021 van de beroepsvereniging Novaa en decharge van het bestuur 

 
Het financieel verslag 2021 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 het verslag zal tijdens de algemene ledenvergadering worden 
gegeven door de penningmeester van de beroepsvereniging Novaa, mevrouw mr. G.W. 
Smit-Vlot AA RB. 
 
Den Haag, 19 mei 2022 
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4. Aftreden bestuurslid vereniging Novaa 
 

a. Aftreden mw. mr. G.W. Smit-Vlot AA RB 
 

Mw. mr. G.W. Smit-Vlot AA RB heeft besloten om dit jaar definitief af te treden. Verder zijn er geen 
mutaties binnen het bestuur. Over de functie van penningmeester is binnen het bestuur besloten. 
Mevrouw P. den Heijer AA zal mevrouw mr. G.W. Smit-Vlot AA RB opvolgen. 
 
Na het aftreden van mevrouw Vlot zal het bestuur van Novaa bestaan uit: 
 
- De heer drs. M. Moling AA RA RB, voorzitter 
- De heer C. Verdiesen AA, vicevoorzitter 
- Mevrouw P. den Heijer AA, penningmeester 
- De heer M. Scholtens AA, bestuurslid 

 
Het komende jaar zal er gezocht worden naar een nieuw bestuurslid. Leden van de 
beroepsvereniging die interesse hebben in een positie binnen het bestuur worden opgeroepen om 
zich te melden bij de voorzitter of de directeur van de beroepsvereniging Novaa. 
 

b. Vaststellen van het rooster van aftreden  
 

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

Het voorstel is om het volgende rooster op 9 juni 2022 vast te stellen: 

 

2023: de heer drs. M. Moling AA RA RB  

2024: de heer C. Verdiesen AA 

2024: mevrouw P. den Heijer AA 

2024: de heer M. Scholtens AA 

 

Een nadere toelichting zal tijdens de ALV gegeven worden. 
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5. Beleidsplan 2022 beroepsvereniging Novaa 

 
Tijdens de ALV van 20 mei 2021 is het beleidsplan van de beroepsvereniging Novaa aan de orde geweest. 
Het bestuur heeft ervoor gekozen om voor 2022 geen nieuw beleidsplan te schrijven; het beleidsplan 
van 2021 is nog steeds actueel. Het vormt het fundament onder de plannen voor een eigen 
beroepsorganisatie voor mkb-accountants in Nederland.  

Het beleidsplan 2021 is (opnieuw) in de vorm van een aparte bijlage opgenomen als onderdeel van de 
vergaderstukken. 

 

Als aanvulling op het beleidsplan zijn er door het bestuur tijdens de bestuursvergadering van januari 
voor 2022 activiteiten geformuleerd. De notitie is hieronder integraal is opgenomen: 
 
Novaa richting 2022 

 
Korte terugblik 

 
In 2021 hebben we regelmatig met elkaar van gedachten gewisseld hoe wij de belangenbehartiging van 
de mkb-accountant voor onze leden zichtbaarder kunnen maken binnen de huidige begroting. Daarbij 
hebben wij geconcludeerd dat je als verenigingslid van Novaa het volgende mag verwachten: 

 
1. Exclusieve belangenbehartiging voor de mkb-accountant (onderdeel zijn van de community) 

2. Inspraak op de belangenbehartiging voor de mkb-accountant 

3. Deelname aan de Dag van de mkb-accountant als de highlight van het jaar. 

4. Overige voordelen: magazine, nieuwsbrief, enz. 

Om dit te bereiken hebben we in 2021 diverse communicatiemiddelen ingezet om de zichtbaarheid te 
vergroten, waaronder social media (LinkedIn), media (FD), opinies (AvM) en nieuwsbrieven. Via de 
politiek proberen we ook de exclusieve belangenbehartiging voor onze leden te versterken. Helaas 
moeten we ook constateren dat een fysieke ALV niet mogelijk is geweest in 2021. De corona-perikelen 
hebben er mede toe geleid dat onze Dag uiteindelijk niet kon doorgaan. Daarmee hebben we de Dag ook 
niet kunnen gebruiken als highlight, uithangbord en aanjager om mogelijk extra nieuwe leden te werven. 
Het social media-platform van Novaa op LinkedIn is groeiende, maar het grootste probleem daarbij is de 
huidige structurele aanlevering van content. 

 
De belangenbehartiging voor leden heeft onze volle aandacht, maar we merken binnen de branche ook 
een bepaalde gelatenheid als het op actualiteiten en belangen aankomt waar de mkb-accountant 
betrokken bij is (bijvoorbeeld reacties op onze opinies). Leden lijken in deze bijzondere tijden vooral 
bezig met hun inhoudelijke praktijk en zijn minder gericht en bewust van ontwikkelingen die hen 
mogelijkerwijs op termijn gaan raken. 

 
Deze gelatenheid maar ook de matige aandacht voor de mkb-accountant zien we ook terug in de 
politiek. Het demissionaire kabinet zorgt ervoor dat ambtenaren op Financiën alsmede 2e kamer-leden 
minder openstaan voor onze zorgen, maar daarmee zijn de zorgen niet weg. Integendeel, de zorgen over 
onze positie worden steeds meer bevestigd door de ontwikkelingen bij de NBA. (governance, 
regelgeving, omgang met Novaa). 
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Activiteiten in 2022 

 
Onze uiteindelijke doelstelling is en blijft voor 2022: belangenbehartiging. We willen, binnen de  
budgettaire mogelijkheden en mogelijk opgelegde beperkingen in het kader van corona steeds opkomen 
voor de belangen en in contact blijven met onze leden. Tenslotte zullen we blijven proberen om nieuwe 
leden aan ons te binden.  

 
In elk geval zullen we de volgende activiteiten gaan ontplooien: 

 
1. Dag van de mkb-accountant 

Op 9 juni 2022 zullen we een originele dag gaan organiseren. De nadere details zullen we uitwerken in 
januari en februari 2022. Het idee is om in de ochtend de ALV te laten plaatsvinden. 

  
2. Social-media activiteiten op LinkedIn 

Social media-activiteiten voor het delen van het ‘familiegevoel’, waarbij we niet te kritisch zijn maar stof 
geven tot nadenken. Met name de jongere accountant adviseurs (samenstelgroep) kunnen we bereiken 
via social media. 
We kunnen daarbij periodieke content goed gebruiken. 

 
3. Opinies, pers, nieuwbrieven, accountantsmagazine 

We zullen gebruik blijven maken van de diverse communicatiemiddelen om het geluid van de mkb-
accountant te laten horen. Tevens wordt de nieuwsbrief gebruikt om periodiek de leden op de hoogte te 
houden van wat er achter de schermen plaatsvindt. 

 
4. Periodieke (online-) bijeenkomsten 

Voor leden (en niet-leden) zullen er periodieke online-sessies gaan plaatsvinden, waarbij de actualiteit 
een rol speelt en ook de ruimte is om zorgen en vragen te stellen aan Novaa. (“Vraag het aan Novaa”). 
Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Webinars, waaronder het webinar “de 
vertrouwensadviseur 2022”. Een online-cursus ter waarde van € 295 die gratis zal zijn voor leden en die 
gebruikt kan worden om nieuwe leden te werven. 

 
5. Politieke lobby en samenwerking NBA 

Het doel is nog steeds om te komen tot een strategische samenwerking met de NBA om uiteindelijk een 
structurele verankering te bereiken, waarbij de belangen van de mkb-accountant veilig zijn geborgd 
binnen de NBA.  
Wij zullen ons blijven inzetten om dit doel te bereiken. 

 
6. Ledenwerfactie 

Er zal een ledenwerfactie worden opgestart om nieuwe leden te binden aan Novaa. 
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6.  Begroting 2022 beroepsvereniging Novaa 
 

Toelichting begroting 2022: 
 

1. Bij de opbrengsten is uitgegaan van 426 betalende leden en een contributiebijdrage van € 295,- 
resp. € 100,- voor kantoorleden. 

2. De post overige inkomsten betreft normaal gesproken het nettoresultaat van de Dag van de mkb-
accountant. In 2020 en 2021 is er geen Dag van de mkb-accountant gehouden. In 2022 organiseren 
we op bescheiden schaal een Dag van de mkb-accountant. De Dag zal voor leden gratis zijn en wij 
verwachten we geen of een beperkt nettoresultaat. 

3. De bestuurskosten bestaan uit kosten die betrekking hebben op de vergoeding van de   voorzitter. 
De vergoeding van de voorzitter is € 4.000 per maand all-in voor 1 dag per week. Met de kosten 
voor de bestuursvergaderingen erbij (drie vergaderingen) komt het totaal op € 52.000 voor het 
jaar 2022. 

4. De werkgroep bijeenkomsten zullen in 2022 zoveel mogelijk digitaal worden gerealiseerd. 
5. In 2022 zullen we het initiatief nemen om een aantal thematische bijeenkomsten zowel 

digitaal als fysiek te organiseren.   
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 2021 was de directeur gemiddeld tenminste 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 één of twee ALV’en. 
9. Dit zijn de kosten voor het inrichten van een register (o.a. notaris). Het bestuur heeft besloten om 

tijdelijk af te zien van de inrichting van een register. 
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. 

13. Novak geeft het Accountantsmagazine uit. Hierin nemen we ook verenigingsnieuws op. Novaa 
heeft een eigen 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 (Flynth). 
16. Algemene kosten betreft overige kleinere posten en een post onvoorzien. 

 
Tijdens de ALV zal de herziene begroting nader worden toegelicht door de directeur van de vereniging. 
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Begroting 2022 
 
 

Baten 2022  2021  

            

1. Contributies (383/43) 117.070  124.100  

2. Overige inkomsten 3.000    

  120.070       124.100 

Lasten     

     

3. Bestuurskosten (incl. reiskosten)         52.000  55.000  

4. Werkgroepen Imago en positionering, ondernemerschap en 
regelgeving en onderwijs (digitaal) 

1.000  0  

5. Regionale ledenbijeenkomsten (digitaal en fysiek) 3.000  0  

6. Directie 30.000  30.000  

7. Personele ondersteuning 6.000  6.000  

8. ALV  2.600  2.600  

9. Inrichting Register Novaa 0  0  

10. Huisvesting 3.000  3.000  

11. Kantoorkosten 3.000  3.000  

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

4.500  5.500  

13. Verenigingsblad en website 3.000  3.000  

14. Lidmaatschap ONL 3.500  3.500  

15. Accountantskosten 3.500  2.500  

16. Algemene kosten/ onvoorzien 0  0  

   
115.100 

 
 

 
114.100 

     

Saldo       4.970    10.000 
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7. Rondvraag en sluiting 
 

De algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging Novaa wordt rond 12.00 uur afgesloten.  
  


