
 
 
 
Toelichting begroting 2022 

 

Spreiding inkomsten; We verwachten dat de inkomsten uit contributie (o.a. reguliere leden en 

studenten), door een opvallende stijging in ledenaantallen sinds de start van 2021 en door het 

aansluiten van meerdere interdisciplinaire bureaus bij NVTL sinds het najaar van 2020, stabiel 

zullen blijven en/of een stijging zullen laten zien. Daarnaast dragen we sinds april 2021 ons 

nieuwe partnerpakket uit https://nvtl.nl/netwerk/partners/ waardoor we reeds vier nieuwe 

partners hebben kunnen verwelkomen, hiermee komen we vanaf 1 juli 2021 op 10 partners. 

Door in 2021 als bureau en bestuur actief potentiële partners te benaderen verwachten we in 

2022 met 14 partners samen te kunnen werken.      

Verjonging en verbreding; We merken dat het opzetten van youngNVTL, de livegang van de 

nieuwe huisstijl en website in december 2021, het gebruik van social media en het 

organiseren van webinars over actuele thema’s, de aantrekkingskracht van NVTL heeft doen 

groeien, ook voor de doelgroep tussen de 18 en 35 jaar. Dit uit zich in 

lidmaatschapsaanmeldingen en in de volgers van de sociale kanalen van youngNVTL en NVTL. 

Tevens komen op de webinars veel ontwerpers en architecten vanuit gemeenten af. We 

blijven daarom budget vrij maken voor studenten verenigingen, young NVTL, vak 

ontwikkeling, beroepsveld (in de breedte) en PR & organisatie.  

100 jaar NVTL; Met het oog op ons feestjaar 2022 waarin NVTL 100 jaar bestaat investeren we 

in extra handen ter ondersteuning van het bureau bij de organisatie van dit eeuwfeest. 

Hiervoor zoeken we in elk geval voor de periode van september 2021 tot en met december 

2022 een extra parttime werknemer. De kosten voor deze persoon zullen we deels betalen uit 

de vrijval van de reserveringen voor het eeuwfeest, deels uit inkomsten van partnerships en 

deels uit het eigen vermogen. Deze persoon zal zich hoofdzakelijk met het 100 jarig bestaan 

bezighouden, maar met het vizier op de toekomst van de NVTL. Nieuwe leden aantrekken, 

banden met bureaus versterken en nieuwe partners en samenwerkingen zoeken, zal ook tot 

het takenpakket behoren. 

Academie BNSP/NVTL; In het afgelopen jaar (2021) zijn we met de BNSP actief in gesprek 

over het vormen van een gezamenlijke academie. Dit aftastings- en onderzoeksproces is in 

volle gang. Op de begroting hebben we hiervoor vast een bedrag opgenomen voor 

proceskosten. Wordt de academie uiteindelijk opgezet dan zal gezocht worden naar 

gezamenlijke financiering.  

Mei 2021, Deborah Lambert  
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