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NIO ‘s-Hertogenbosch is als informele vereniging een netwerk / samenwerkingsverband voor en
door de aangesloten lokale vrijwilligersorganisaties en initiatieven voor informele zorg en
ondersteuning, vooral ondersteuning voor stad- en regiogenoten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving.
NIO ‘s-Hertogenbosch is gevestigd in ’s-Hertogenbosch – contacten via NIOshertogenbosch@gmail.com

Leden van NIO ‘s-Hertogenbosch kunnen zijn: personen die de een van de hierboven genoemde
NIO-organisaties vertegenwoordigen.
- De leden worden uitgenodigd voor alle reguliere bijeenkomsten.
- De leden kunnen deelnemen in NIO-projecten.
Deelnemen aan NIO ‘s-Hertogenbosch moet kansen bieden op actieve deelname aan onderlinge
contacten. En vanzelfsprekend ook gericht zijn op onderlinge ondersteuning. Spreek elkaar dus aan
en durf collega-organisaties steun aan te bieden of erom te vragen !
Van aangesloten personen en organisaties (Leden en Vrienden) wordt gevraagd om hun wil tot
collegiale samenwerking ook te tonen door regelmatig bij NIO-bijeenkomsten aanwezig te zijn. En
om minimaal af-en-toe actief deel te nemen aan gezamenlijke projecten.
Vrienden van NIO ‘s-Hertogenbosch: Personen die zulke externe organisaties vertegenwoordigen of
anderszins een band hebben met informele zorg en ondersteuning in ’s-Hertogenbosch e.o. kunnen
worden geregistreerd als Vrienden van NIO ‘s-Hertogenbosch.
- Vrienden worden uitgenodigd voor reguliere NIO-bijeenkomsten.
- Vrienden kunnen deelnemen in NIO-projecten als het NIO kernteam dit ook in het belang acht
van de NIO-organisaties (de leden).
NIO’s-Hertogenbosch streeft naar een broederlijke samenwerking tussen de NIO-organisaties
onderling en ook naar samenwerking met allerlei organisaties in het werkveld van zorg en welzijn in
en rond ‘s-Hertogenbosch, inclusief de meer formele organisaties. En ook met organisaties die niet
in ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn, maar hier wel substantieel zorg en/of ondersteuning bieden.
NIO ‘s-Hertogenbosch kernteam: Het bestuur van NIO ‘s-Hertogenbosch wordt steeds gevormd
door NIO-leden, bij voorkeur kartrekkers van NIO-organisaties. Nu (1 april 2019) zijn dat:
- Huub Geurtsen (Stichting Ismes), voorzitter
- Fia de Vos (Stichting Actieve Senioren SAS), secretariaat
- Henk Engel (Stichting Buddyhulp)
- Jaap Croonen (Café Brein Den Bosch)
- Brigitte van den Bergh
- Eef Aarts
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Voor belangrijke beslissingen binnen NIO ’s-Hertogenbosch gelden de volgende spelregels:
- Het kernteam meldt de leden tijdig welke beslissing in een algemene bijeenkomst of de
jaarvergadering wordt genomen.
- Bij zulke stemmingen mag vanuit elke NIO-organisatie slechts één NIO-lid zijn / haar stem
uitbrengen, persoonlijk of via een gemachtigde.
- Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
- Leden die bij deze bijeenkomst niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun stem / mening tevoren
schriftelijk of per e-mail sturen naar het NIO-secretariaat.
- Er wordt over het onderwerp gesproken en gestemd op de aangewezen bijeenkomst, waarbij de
schriftelijke- en mail-stemmen zullen worden geacht daar te zijn uitgebracht.
NIO ’s-Hertogenbosch Jaarvergadering: In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar zal een
jaarvergadering worden gehouden, waarvoor door het kernteam alle leden worden uitgenodigd. In
deze jaarvergadering wordt oa. teruggekeken op het voorgaande kalenderjaar. Onder andere de
volgende punten staan dan op het programma:
- Toespraak van de voorzitter, met onder andere de kijk van het kernteam op het lopende jaar en
de nabije toekomst.
- Het jaarverslag: een overzicht van alle noemenswaardige activiteiten en bijeenkomsten binnen
NIO ’s-Hertogenbosch.
- Het financieel jaarverslag: Verantwoording van inkomsten, uitgaven en van de financiële stand
va zaken per 31 december.
- Wat verder zoal ter tafel komt, waarbij tenminste alle leden spreektijd krijgen, als zij dat willen.
- Enkele leden zullen worden gevraagd het financieel jaarverslag en de administratie te
controleren en het kernteam hiervoor goedkeuring te verlenen. Deze kascommissie rapporteert
aan de eerstvolgende NIO-bijeenkomst.
Samenwerking binnen NIO ‘s-Hertogenbosch betreft alleen gemeenschappelijke belangen van alle
of een aantal NIO-organisaties, o.a. op de gebieden van:
- Vind- en bereikbaarheid
Locaties
- Public Relations
Websites
- Vrijwilligersbeleid
Training en begeleiding van de vrijwilligers
- Overleg met leveranciers
Apparatuur en materialen
- Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening
- Deskundigheidsbevordering binnen de NIO-organisaties
- Veiligheid (oa. veiligheid van personen, gebouwen, materialen, bedreigingen van buitenaf)
NIO ’s-Hertogenbosch website: Het NIO kernteam is voornemens op korte termijn een eenvoudige
website te openen met:
- Algemene informatie over ‘s-Hertogenbosch
- Contactgegevens voor NIO ‘s-Hertogenbosch
- Enkele algemene nuttige gegevens, zoals data, tijden en locaties van geplande bijeenkomsten.
- Een overzicht van de NIO-organisaties met van elke organisatie: het logo, de bereikbaarheidsgegevens en kort de doelstellingen, de doelgroepen, de dienstverlening en een directe link naar
hun website of bv. Facebook-pagina.
- Een overzicht van de Vrienden van NIO ‘s-Hertogenbosch met van elke organisatie het logo en
de bereikbaarheidsgegevens
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