
NEHOB   
 
Ledenregistratie :   ( Werkconferentie NOOM 20.06.2009)  kort verslag 
Belangrijkste punten 
 
 
1. Waarom ledenregistratie  
 

- voor subsidie   
- voor informatie uitwisseling / communicatie 
- voor behoefte onderzoek binnen eigen groep ( wensen van de leden, knelpunten in de 

organisatie) / meten is weten; wat willen leden en wat krijgen zij voor terug ? 
- georganiseerd verband en elkaar versterken  

 
2. Voordelen : 
 

- aantal leden, controleerbaar en aantoonbaar 
- wensen en behoeften van achterban kunnen peilen 
- beleid van je organisatie op maat afstemmen 

 
3. Wanneer is iemand lid ? 
 

- iemand als lid geregistreerd; betalen van contributie is geen criterium;  
 
4.  Problemen Migranten  
 

- geen verenigingscultuur in  land van herkomst 
- achterdocht tegen registratie 
- moeite met betalen contributie; meestal onvoldoende geld en andere prioriteiten  

 
5. Uitgangspunten ledenregistratie  
 

- groeimodel, begin klein en goed en groei verder 
- aansluiten bij de belevingswereld van migranten 

 
6.  Subsidie gever : PGO Fonds ? 
 
     Peiling jaarlijks per 1 april; eerstkomende peiling is april 2010. 
 
     Ouderenorganisatie moeten tussen 1 april 2009 – 1 april 2010 aantonen 
      Hoeveel betalende leden; 
 
     Maximaal subsidie die je van PGO fonds kunt verkrijgen ( los van de projecten) 
     is per jaar € 90.000; daarvoor moet je 3000 betalende leden van 10 euro hebben; 
 
    Van lidorganisaties van NOOM hebben voorlopig alleen NEHOB, Fosting en Chun Pah  
     een ledenregistratie opgezet;  de Turken (TOF = Turken Ouderen   Federatie) en  
    de Marokkanen en de Molukkers zijn pas mee gestart; Ook LIZE = mediterane groep 
    ouderen = Spanjaarden, Italianen, Grieken etc.; 
 



    2 
 
 
7. Criteria voor de subsidiegevers :  zie Website PGO fonds 
 

- voor dezelfde doelgroep geen andere ouderenorganisatie 
- vereniging of stichting zonder winstoogmerk 
- landelijke organisatie 
- moet leden en / of donateurs hebben 
- statutaire doelstelling : versterking van de positie van de ouderen 
- bestuurlijk; betrokkenheid tot doelgroep zichtbaar 
- activiteiten moeten toegevoegde waarde hebben voor de leden 
- ledenregistratie 
- organisatie toegankelijk voor alle ouderen ( geen discriminatie) 

 
 
8.  Werken met acceptgiro ? 
  

- kan , maar kosten doorberekenen bij de leden; administratieve kosten 
Voorbeeld : Patiëntenorganisatie ;  per bank 15 euro, maar per giro 25 euro  

- kwestie van keuze 
 
9.  Minimaal contributie  ? Is er een norm ? nee  
     

- Normaal  12  euro per maand, kan ook 10 euro 
 
10.  Adviezen 
 

- zoek donateurs die voor je leden kunnen betalen 
- uitbesteden van de ledenadministratie aan derden kost heel veel geld 
- via gemeente (VNG) proberen te regelen, dat ouderen in de bijstand een bijzondere 

bijstand kunnen verkrijgen voor het betalen van contributie  
- organiseer activiteiten, waar leden wat aan hebben etc.  

 
Deze notitie is ook bestemd  voor onze professionele dag in oktober. 
 
 
Voor informatie Nehob secertariaat  mw Rinia Baldew 06 – 10 63 02 59  


