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ALV NTTB West 12 november 2020 
 
Bijlage 4 Toelichting Budgetverdeling en Activiteitenplan 2021 
 
Algemeen. 
Voor het NTTB-begrotingsjaar 2021 wordt voor de activiteiten van de Afdelingen inhoudelijk  
onderscheid gemaakt tussen basisactiviteiten, reguliere activiteiten en innovatieve activiteiten. 
 
Toetsing en beoordeling van de basis- en reguliere activiteiten vindt niet meer plaats. Het 
Hoofdbestuur zal op 21 november aan de Bondsraad voorstellen voor 2021 een vast bedrag per lid 
beschikbaar te stellen. Voor onze afdeling betreft dat naar verwachting € 25.725 (€ 5,25 per lid).  
 
Van de innovatieve activiteiten heeft het Hoofdbestuur oorspronkelijk aangegeven dat deze konden 
worden aangeboden voor beoordeling door de AcUB (adviescommissie uitvoering beleid) maar dat 
er geen budget voor beschikbaar werd gesteld. De afdeling had geen behoefte aan toetsing door de 
AcUB. Door omstandigheden heeft het Hoofdbestuur in een later stadium alsnog aan de afdelingen 
de mogelijkheid geboden om innovatieve plannen in te dienen als budgetaanvraag. De afdeling West 
heeft dit met beide handen aangegrepen. 
 
De uitwerking door Afdeling West. 
De ALV heeft op 16 juli jl. ingestemd met het voorgenomen afdelingsbeleid zoals in de notitie 
'Hoofdlijnen beleid 2021' is beschreven, zie link naar webpagina. Daarin zijn algemene 
ontwikkelingen en de eigen prioriteiten benoemd. De nadere uitwerking is vastgelegd in 
Hoofddoelstellingen per commissie.  
 
In onze begroting voor 2021 (zie bijlage 6) wordt inzichtelijk gemaakt hoe we de budgetten 
verwachten te gaan inzetten. Van de budgetaanvraag voor de innovatieve activiteiten (bijlage 7) is 
(nog) niet bekend wat het Hoofdbestuur hiervan aan de Bondsraad zal voorstellen. Met beide heeft 
de afdeling West meer dan de handen vol (we kunnen heel goed nieuwe leden voor de Commissie 
VerenigingsOndersteuning gebruiken). 
 
Voorstel: de  ALV 
1. neemt kennis van de ingediende Budgetverdeling 2021; 
2. neemt kennis van het ingediende voorstel innovatieve activiteiten 2021; 
3. geeft het AB opdracht de doelstellingen conform de notitie 'Hoofdlijnen beleid 2021' in de 

praktijk te realiseren; 
4. geeft het AB de opdracht, onafhankelijk van het toegekende innovatieve budget, zoveel mogelijk 

van de innovatieve activiteiten te realiseren. 


