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1 Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen (NVOM) over
het verenigingsjaar 2019 – 2020. Dit verenigingsjaar loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.
Dit verenigingsjaar was wel een bijzonder jaar. Door de COVID-19 pandemie kon de NMD in april
2020 niet doorgaan. Deze was uitgesteld naar september 2020. Helaas heeft het bestuur moeten
besluiten om de NMD ook in september niet door te laten gaan en is deze verplaatst naar 2021. De
vereniging is snel ingesprongen op de uitdagingen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Onder
andere door het aanbieden van een extra Webinar. Daarover is verderop in dit jaarverslag meer te
lezen.
Het succes van de vereniging blijkt uit het grote ledenbestand en de enorme belangstelling voor de
verschillende activiteiten die de NVOM organiseert.
Een vereniging als de NVOM kan niet voortbestaan zonder een gezonde financiële positie. Het solide
financiële beleid van de afgelopen jaren heeft mogelijk gemaakt dat we ook dit jaar de nodige
activiteiten konden ontplooien, zonder de gezonde en solide financiële basis van de vereniging in
gevaar te brengen.
De missie van de NVOM wordt als volgt omschreven:
Alle kinderen zijn bijzonder, maar het krijgen van een meerling is toch net weer even anders.
Het is druk en soms veeleisend, maar vooral ook bijzonder en leuk. De NVOM weet en
begrijpt dat als geen ander. Wij willen al 25 jaar ouders helpen bij de extra uitdaging die een
meerlinggezin met zich meebrengt, zodat zij vaker tijd en ruimte ervaren om zich gelukkig te
prijzen met hun twee-, drie- of zelfs viervoudige geluk.
De visie van de NVOM luidt:
Wij zijn de autoriteit op het gebied van meerlingen. Alle (aanstaande) meerlingouders weten
de NVOM te vinden. Voor informatie, voor verbinding met andere meerlingouders en voor
belangenbehartiging. Nu wordt ongeveer een kwart van alle meerlingouders lid, over tien jaar
moet dat de helft meer zijn.
De missie en visie uit zich in een strategie met drie pijlers:
Verbinden
Eerst en vooral zijn we een vereniging waar je als meerlingouder graag bij wilt horen. Omdat wij
begrijpen wat het is om een meerling te krijgen of te hebben. Omdat je bij ons met je ervaringen,
verhalen, vragen en uitdagingen terecht kunt. Omdat wij je helpen. Meerlingouders vertellen elkaar
over ons en aanstaande meerlingouders krijgen het lidmaatschap soms cadeau van andere ouders.
In ons magazine, op onze landelijke evenementen en in onze online community vinden
meerlingouders herkenning. Daar beseffen zij dat ze niet de enigen zijn met vragen en uitdagingen.
Meerlingouders steunen elkaar met raad en daad en delen in elkaars plezier en geluk.
Informeren
Vader, moeder of verzorger van een meerling zijn, brengt specifieke uitdagingen met zich mee. De
NVOM wil daar graag in adviseren. Niet alleen met behulp van ervaringsdeskundigen, maar ook met
behulp van professionals. Advies aan de meerlingouders zelf en ook aan iedereen die in zijn werk met
meerlingen te maken heeft, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang.

Pagina 3 van 16

Wij zijn relevant voor ouders van meerlingen in alle leeftijden. Het accent ligt op de kinderperiode,
maar ook voor tieners en pubers zijn er geregeld kwesties die het grootbrengen van een meerling net
even anders maken. In ons kenniscentrum is informatie te vinden voor iedereen die te maken heeft
met een meerling in welke leeftijd dan ook.
Behartigen
Als regelgeving nadelig uitpakt voor meerlingouders, doen we daar iets aan. Het dubbele
ouderschapsverlof en het langere zwangerschapsverlof hebben we al geregeld. Als er nog zoiets op
ons pad komt, gaan we ermee aan de slag. Een voorbeeld hiervan is de discussie over samen of
apart in de klas. Over tien jaar heeft geen enkele basisschool in Nederland nog een rigide
(splitsings)beleid voor meerlingen, maar wordt er steeds opnieuw afgewogen wat het beste is voor
deze kinderen.
Om deze strategische doelen te behalen, streeft de NVOM naar een verdergaande
professionalisering. Onder andere door efficiënt gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT
tegenwoordig biedt, lukt het om met een relatief beperkt aantal bijzonder enthousiaste vrijwilligers
inhoud te geven aan ieder verenigingsjaar door de uitgifte van een prachtig informatief Magazine, het
organiseren van mooie evenementen (IMD, NMD), te informeren via de Kennisbank en boeiende
kennissessies (Webinars).
Zoals reeds eerder gezegd: de vereniging draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Dit zijn meerlingouders
die naast een baan en een druk gezinsleven – met veelal jonge kinderen – tijd vrijmaken om een
bijdrage te leveren aan de vereniging. Als we aan externe partijen of aan leden vertellen dat de gehele
vereniging op vrijwilligerswerk draait, leidt dit vaak tot grote verbazing. Menigeen houdt niet voor
mogelijk dat een dergelijke grote en actieve vereniging met een geweldig professioneel magazine en
zulke prachtige activiteiten louter op vrijwilligers rust. Laat dit een compliment zijn voor allen die zich
hebben ingespannen. Het bestuur is bijzonder trots op alle vrijwilligers die zich ook in het voorbije jaar
hebben ingezet voor de NVOM.
Dit jaarverslag geeft u een terugblik op alle activiteiten en resultaten van het voorbije verenigingsjaar.
Namens het voltallige bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen wens ik u
veel leesplezier.
Dennis de Krom
Voorzitter

Pagina 4 van 16

2 Organisatie & Bestuur
De NVOM bestaat 29 jaar en is een bijzonder actieve vereniging met een groot ledenbestand. Per
einde van het verenigingsjaar bedroeg het ledenaantal 5.730, wat neerkomt op een lichte daling van
3,5 procent ten opzichte van het vorige verenigingsjaar.
Gedurende het verenigingsjaar was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Naam
Dennis de Krom
Lennart in 't Veld
Jeroen Konijn
Margreeth Fernhout
Christian van Barneveld
José van Bijsterveld
George Stern
Anika de Haan

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Aspirant bestuurslid
Aspirant bestuurslid

Portefeuilles
Algemene zaken en Meerlingendagen
Algemene zaken
Financiële zaken
Meerlingen Magazine en communicatie
ICT
Kenniscentrum en meerlingentelefoon
Ledenwerving
Evenementen

In het verenigingsjaar is het bestuur tien keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de verschillende portefeuilles zoals hierboven
aangegeven. Het moge duidelijk zijn dat het bestuur van de NVOM niet zelf ook verantwoordelijk kan
zijn voor al deze zaken in uitvoerende zin; hiervoor mag de NVOM zich verheugen in een grote groep
van actieve vrijwilligers. Dit zijn de mensen die veelal daadwerkelijk zorg dragen voor de uitgave van
het magazine, de organisatie van de meerlingendagen of die op andere wijze een geweldige bijdrage
leveren aan het voortbestaan van de vereniging.
Het bestuur is bijzonder trots op deze mensen. Velen van hen combineren het vrijwilligerswerk voor
de NVOM met een druk gezinsleven en vaak ook met een professionele loopbaan. Op deze plek wil
het bestuur dan ook een dankwoord uitspreken aan al deze mensen.
2.1

Secretariaat

Het secretariaat biedt ondersteuning aan het bestuur, de leden en de activiteiten van de NVOM op
een zodanige wijze dat de NVOM haar algemene doelstellingen kan bereiken. De secretaris is
eindverantwoordelijk voor het secretariaat.
Christine Dekker-van der Zeeuw van CDZ Assist verzorgt de secretariële ondersteuning van de
vereniging. Zij verzorgt onder andere de voorbereiding en notulen van de bestuursvergaderingen en
voert daarnaast grotendeels zelfstandig de ledenadministratie uit.
2.2

ICT

De NVOM is een vrijwilligersorganisatie en moet daarom bijzonder efficiënt omspringen met de
spaarzame tijd die het bestuur en de leden kunnen besteden aan de organisatie van de verschillende
activiteiten. Mede hiervoor heeft de NVOM de afgelopen jaren geïnvesteerd in een versterking van de
ICT infrastructuur en de verschillende instrumenten die hierop kunnen worden opgezet. De basis is
intussen op orde.
Het gebruik van Social Media is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke pijler om het ledencontact te
onderhouden. Ofschoon hiervoor veelal gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande platforms, zoals
Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, vallen ook deze activiteiten onder het ICT beleid van de
vereniging.
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2.3

Ledenadministratie

De ledenadministratie van de NVOM is in een digitale database ondergebracht (Banster). Het
dagelijkse onderhoud van het ledenbestand wordt verzorgd door CDZ Assist.
2.4

Ledenaantallen

In het verenigingsjaar zijn er 463 inschrijvingen en 669 opzeggingen geweest. We zijn het jaar gestart
met 5.936 leden en geëindigd met 5.730 leden. Dit is een daling van 206 leden (-3,5%).
De ledenaantallen van de afgelopen jaren zijn als volgt:

gewone leden
buitenlandse leden
donateurs
totaal

30-06-2014 30-06-2015 30-06-2016 30-06-2017 30-06-2018 30-06-2019 30-06-2020
6.468
6.607
6.459
6.398
6.080
5.894
5.689
44
45
49
41
41
42
41
7
6
0
0
0
0
0
6.519
6.658
6.508
6.439
6.121
5.936
5.730

mutatie
% mutatie

139
2,1%

-150
-2,3%

-69
-1,1%

-318
-4,9%

inschrijvingen
opzeggingen

-185
-3,0%

-206
-3,5%

529
714

463
669

Ledenaantal
7.200

7.088

6.938

7.000

6.911
6.797

6.800
6.677
6.600

6.535
6.586
6.501

6.400

6.490

6.439

6.276

6.200
6.122
6.000
5.936
5.800
5.730

5.600

5.400

5.200
jul '13

jan '14
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jul '16
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Leden zonder opzegdatum

jan '18

jul '18

Leden

Figuur 1: Verloop van het aantal leden gedurende de periode 2013-2020
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Figuur 2: Verloop van het aantal inschrijvingen gedurende de periode 2013-2020
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3 Financieel Jaarverslag
3.1

Balans

De balans per begin en einde van de afgelopen twee verenigingsjaren is weergegeven in
onderstaande tabel:

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

30 juni 2020
€
€

30 juni 2019
€
€

-

154

1.003

Vlottende activa
Voorraden
Voorraad drukwerk en boeken

10.014

154

14.299
10.014

Vorderingen
Overlopende activa

432

Totaal activazijde

PASSIVA
Kapitaal
Verenigingskapitaal
Bestemmingsreserves

Totaal passivazijde

2.342

120.124

2.342

101.133

152.175

120.124

101.133

162.621

135.845

123.922

30 juni 2020
€
€

121.592
16.250

30 juni 2019
€
€

116.651

20.000

105.229

15.000

4.779

30 juni 2018
€
€

116.651

20.000
Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

19.444

1.268

137.842
Voorzieningen
Overige voorzieningen

19.444

1.268

152.175

1.003

14.299

432
Liqide middelen
Geldmiddelen

30 juni 2018
€
€

105.229

15.000
15.000

4.194

15.000

3.693

4.779

4.194

3.693

162.621

135.845

123.922
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3.2

Exploitatieoverzicht

Het exploitatieoverzicht (begroot en gerealiseerd) van het afgelopen verenigingsjaar is weergegeven
in onderstaande tabel:

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2019-20

realisatie

realisatie

realisatie

begroting

realisatie

Baten
Contributies
Donaties
Deelnemersbijdragen
Advertenties
Rente
Totaal

125.625
600
506
126.731

131.802
1.815
71
133.688

147.494
2.138
60
149.692

141.000
350
2.000
50
143.400

139.658
1.710
26
141.394

7.619
7.736
8.009
9.406
13.325
3.611
41.380
14.662
12.104
1.443
1.783
849
1.293

5.252
4.612
4.312
3.833
19.120
3.204
40.081
30.762
10.911
93
674
849
1.006

5.898
2.641
4.697
2.120
15.039
6.478
43.215
31.642
11.062
12.156
1.575
849
898

4.329
2.755
4.373
5.041
14.071
3.310
41.772
22.025
11.275
8.326
1.931
154
841
120.203

21.191

-1%
-15%
-48%
-1%

Lasten
Bestuur
Secretariaat
Financiële administratie
Ledenadministratie
Ledenwerving
ICT / website
Meerlingenmagazine
Evenementen
Meerlingentelefoon
Drukwerk en promotie
Vrijwilligers / contactpersonen
Afschrijvingen
Overige lasten
Extra budget ledenwerving/promotie
Totaal

Exploitatieresultaat

3.3

123.219

124.709

138.270

6.700
3.800
4.700
5.300
15.500
2.750
40.650
30.800
11.100
12.000
1.700
850
1.000
6.000
142.850

3.511

8.979

11.422

550

-35%
-28%
-7%
-5%
-9%
20%
3%
-28%
2%
-31%
14%
-82%
-16%
-100%
-16%
3753%

Toelichting

Het financiële verslag en de jaarrekening 2019/2020 zijn gepresenteerd aan de algemene
ledenvergadering op 12 oktober 2020. De belangrijkste punten zijn:
• Er was een kleine winst van € 550 begroot. De baten waren redelijk conform begroting (-1%),
maar de lasten waren over de hele linie maar liefst € 22k lager (-16%). Dit voor een belangrijk
deel als gevolg van de coronacrisis, waardoor geplande activiteiten en acties zijn uitgesteld.
• Het boekjaar 2019/2020 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 21.191. Er is
een bestemmingsreserve van € 16.250 gevormd om de geannuleerde meerlingendag van
2020 als extra meerlingendag in de toekomst in te halen. Het restant (€ 4.941) is ten gunste
gebracht van het verenigingskapitaal.
• Er is net zoals in de voorgaande jaren een voorziening van € 5k voor het jubileum van 2021
genomen. In totaal is hier nu € 20k voor gereserveerd.
• Het banksaldo is met € 32k gestegen.
• In totaal is er € 139,7k aan contributie ontvangen (€ 130,7k van bestaande leden en € 9,0k
van nieuwe leden). Dit is een daling van € 7,8k ten opzichte van vorig jaar:
o 185 minder leden per 1 juli 2019 t.o.v. 1 juli 2018
o 66 minder nieuwe leden in 2019/2020 t.o.v. 2018/2019
o 90 leden met 100% korting (lid geworden in april-mei 2019)
• Er zijn slechts 41 leden geroyeerd wegens wanbetaling van de contributie (0,64%). Er was
rekening gehouden met 60 wanbetalers (1%), maar adequaat debiteurenbeheer en een zeer
schone administratie hebben wederom hun vruchten afgeworpen.
• Kosten voor het secretariaat vielen € 1,0k lager uit dan begroot, primair door lagere kosten
voor secretariële ondersteuning door CDZ Assist vanwege videovergaderen.
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Kosten voor de ledenadministratie waren conform begroting. CDZ Assist heeft het volledige
jaar ondersteunt bij de ledenadministratie (10 uur per maand) en verzorgt tegenwoordig ook
de nazending van magazines. De self-service functionaliteit in het ledenportaal zorgt voor
optimale efficiëntie.
Kosten voor de ledenwerving vielen € 1,4k lager uit doordat er minder welkomstpakketten zijn
verstuurd (463 nieuwe leden i.p.v. 540 waarop was begroot).
Aan ICT is (bovenop de begroting) eenmalig € 700 uitgegeven aan Banster, voor het
toevoegen van een nickname op het forum en verbeterde detectie van ongeldige
e-mailadressen.
Kosten voor het Meerlingenmagazine vielen € 1,1k hoger uit. Drukkosten waren iets lager,
distributiekosten iets hoger. Sinds februari 2020 krijgt de nieuwe hoofdredacteur een
vrijwilligersvergoeding.
Kosten voor de Meerlingentelefoon waren conform begroting. De samenwerking met de
Opvoeddesk is per 30 juni 2020 opgezegd.
Kosten voor de evenementen waren in totaal € 22,0k (begroot € 30,8k):
o € 13,2k Informatieve Meerlingendag (jan 2020; Leerhotel Het Klooster, Amersfoort)
o € 0,1k Nationale Meerlingendag (Duinrell; verplaatst naar april 2021)
o € 1,5k webinars
o € 2,2k huur magazijn
o € 5,0k dotatie voorziening jubileum 2021
Kosten voor drukwerk en promotie waren in totaal € 8,3k (begroot € 12,0k):
o € 1,3k druk folders
o € 4,5k verzending folders via Pin Point Parents
o geen ‘giveaway’ Nationale Meerlingendag (uitgesteld vanwege COVID-19)
o € 1,0k vergoeding ambassadeurschap Oscar Kazàn en Bregje van der Leest
o € 1,0k ontwikkeling lesmateriaal pabo-studenten
o € 0,5k bijdrage proefschrift TAPS van Lisanne Tollenaar
Er was € 6,0k extra budget begroot voor ledenwerving/promotie, maar niet gebruikt…
o webinars: € 1,5k vanuit regulier budget evenementen
o (kennis)forum: € 0,5k vanuit regulier budget ICT
o folderverspreiding: € 1,0k extra vanuit regulier budget drukwerk/promotie
o ontwikkeling lesmateriaal pabo-studenten: € 1,0k vanuit regulier budget
drukwerk/promotie
o scriptieprijs: nog niet uitgereikt
o verjaardagsactie: doorgeschoven naar jubileumjaar 2021
o zwangerschaps-app voor meerlingen: voorlopig in ijskast
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3.4

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit de leden Romy Smit en Bram Qualm, verklaart hierbij de stukken en
bescheiden, die betrekking hebben op het boekjaar van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 te hebben
ontvangen van de penningmeester Jeroen Konijn namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging
voor Ouders van Meerlingen (NVOM).
De kascommissie heeft de stukken doorgenomen met als doel vast te stellen of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de werkelijke opbrengsten en kosten. Onder meer is vastgesteld dat de
begin- en eindsaldi van de bankrekeningen corresponderen met betreffende bankafschriften.
Daarnaast zijn de inkomsten en uitgaven geverifieerd met achterliggende specificaties en bescheiden.
De kascommissie is van mening dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijke
opbrengsten en kosten. Naar mening van de kascommissie voert de vereniging een zorgvuldig
financieel beleid.
10 oktober 2020
Romy Smit
Hoofddorp
Bram Qualm
Marum
3.5

Besluitvorming

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2020 is besloten om:
• het positieve exploitatieresultaat van € 21.191 als volgt te bestemmen:
o € 16.250 bestemmingsreserve t.b.v. een extra Nationale Meerlingendag in de
komende boekjaren (€ 10.000 meerlingendag + € 6.250 ‘giveaway’);
o € 4.941 toevoeging aan verenigingskapitaal;
• de penningmeester Jeroen Konijn decharge te verlenen voor de jaarrekening 2019/2020.
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4 De NVOM informeert
De NVOM heeft informatievoorziening als één van de belangrijke speerpunten van haar beleid
benoemd. De belangrijkste doelgroep voor deze informatievoorziening is vanzelfsprekend de ouders
van meerlingen. Daarnaast richt de NVOM zich op professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en
de zorg.
De NVOM geeft gestalte aan de informatievoorziening door de volgende diensten:
• Het uitgeven van een kwartaalblad, het Meerlingen Magazine;
• Het onderhouden van een Kenniscentrum;
• Het organiseren van de jaarlijkse Informatieve Meerlingendag (IMD)
• Het onderhouden van de Meerlingentelefoon.
4.1

Meerlingen Magazine

Het Meerlingen Magazine is nog steeds het meest belangrijke communicatiemiddel waarmee de
NVOM haar leden verbindt en informeert. De NVOM is dan ook bijzonder trots op de kwaliteit van het
Magazine en streeft er naar dit niveau minimaal te handhaven.
Dit verenigingsjaar stond in het teken van een wisseling van hoofdredacteur. Het duurde erg lang voor
er iemand bereid werd gevonden deze taak over te nemen. Vermoedelijk komt dat door de combinatie
van een redelijk specifieke vaardigheid, gecombineerd met de werklast. Na vele vruchteloze oproepen
is besloten een vrijwilligersvergoeding van 140 euro per maand beschikbaar te stellen. Dat leidde
uiteindelijk tot een vrijwilliger die met grote voortvarendheid en enthousiasme de taak heeft opgevat.
Het bestuur heeft opnieuw vertrouwen in de continuïteit van het magazine, maar beseft tegelijkertijd
ook de kwetsbaarheid.
4.2

Communicatie

In dit verenigingsjaar zijn vaker en op kleinere onderwerpen digitale nieuwsbrieven verstuurd. De
besloten Facebookgroep van de NVOM heeft 4100 leden. Deze groep is behoorlijk actief. De
communicatie op de Facebookpagina heeft meer focus op de vereniging gekregen, met hier en daar
externe relevante artikelen. Er is minder aandacht voor 'grappige' berichtgeving over meerlingen.
Tijdens het verenigingsjaar 2019 – 2020 is het aantal “pagina-vind-ik-leuks” op de NVOM Facebook
pagina gestegen van 6729 (30 juni 2019) naar 7033 (30 juni 2020).Het Instagramaccount van de
vereniging is een stuk actiever geworden in dit verenigingsjaar. Er zijn 760 volgers (17 juli 2020). De
interactie is niet enorm, maar tijdens evenementen en het verschijnen van nieuwe magazines is er
behoorlijk wat activiteit. Het account van de vereniging wordt dan door menig influencer genoemd, wat
tot tientallen nieuwe volgers leidt. Ook hier wordt vooral verenigingsinformatie gedeeld. De
communicatie via Twitter beperkt zich tot eenrichtingsverkeer.
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4.3

Kenniscentrum
•

•

•

•

4.4

Het Kenniscentrum heeft helaas door drukte in de gezinnen van de meerlingen weinig
vrijwilligers die werkzaamheden kunnen verrichten voor het Kenniscentrum. Er is meer
aansluiting gezocht bij auteurs van het Meerling Magazine en bij de deskundigen die op de
Informatieve Meerlingen Dag een lezing hebben gegeven. Van alle sessies op de IMD zijn de
presentaties uitgewerkt en op het Kenniscentrum geplaatst. Tevens is een deel van de
artikelen herzien op actualiteit en presentatie.
Het bestuur van de NVOM heeft voor het eerst een scriptieprijs uitgeloofd voor studenten die
hun scriptie (deels) over meerlingen hebben geschreven. Het doel hiervan is om meer
onderzoek te laten plaatsvinden naar meerlingen door studenten. Het gaat dan ook over
onderwerpen die baby’s of kinderen betreffen en waarbij extra aandacht is besteed aan de
eventueel verschillen binnen dat onderwerp bij meerlingen. Alle hogescholen hebben de
informatie ontvangen en de scriptieprijs is bekend gemaakt op de website van de NVOM,
Scribbr en via social media.
De NVOM heeft ook dit jaar meegewerkt de patiënteninformatie op www.thuisarts.nl over
tweelingzwangerschappen. Tevens heeft de NVOM meegelezen met de richtlijnmodules van
gynaecologen voor module 5 Meerlingen van de NVOG. Hierbij heeft de NVOM
aangedrongen op meer wetenschappelijk onderzoek in Nederland over
meerlingzwangerschappen en geboortes.
De samenwerking met de Meerlingentelefoon van de Opvoeddesk is per 30 juni 2020
opgezegd, aangezien er slechts beperkt gebruik van werd gemaakt. De NVOM heeft met
webinars een mogelijkheid gezien om ouders te mogelijkheid te geven om zich te informeren
over onderwerpen die de meerling betreffen. Daarin is ook de mogelijkheid een persoonlijke
vraag te stellen. Tevens is het forum opgestart, aangezien ouders vaak bij andere ouders als
ervaringsdeskundigen te rade gaan bij persoonlijke vragen. Overigens is de Facebookgroep
van de NVOM hier ook een goed voorbeeld van. Voor het komend jaar zal bekeken worden of
hiermee voldoende voorzien wordt in de behoefte van ouders.
Informatieve meerlingendag

De Informatieve Meerlingendag (IMD) was dit jaar weer enorm succesvol met ruim 270 deelnemers.
Op 20 januari 2019 vond de IMD plaats in het Kloosterhotel te Amersfoort. Er werden wederom
diverse interessante workshops gegeven.
4.5

Meerlingentelefoon

De Meerlingentelefoon is een dienst van de NVOM aan haar leden. Het telefoonnummer is 088MEERLING en de Meerlingentelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot
17:00 uur.
De opvoedkundige vragen die bij de Meerlingentelefoon binnenkomen worden via het keuzemenu
doorverbonden aan pedagogisch deskundigen van De Opvoeddesk, de partner van de NVOM. Deze
organisatie is gewend om via telefonisch consult praktische hulp te bieden bij opvoedkundige
vraagstukken en heeft zich in de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op specifieke aspecten van
meerlinggezinnen. Er bestaat tevens de mogelijkheid een telefonische afspraak in te plannen op een
andere dag. De algemene (niet opvoedkundige) vragen met betrekking tot de vereniging, worden
beantwoord door bestuursleden
De evaluatie die in een eerder jaar is ingezet heeft niet geleid tot een toename van het aantal
gesprekken. Daarom is besloten de samenwerking met de Opvoeddesk per 1 juli 2020 te beëindigen.
De NVOM heeft met webinars een mogelijkheid gezien om ouders te mogelijkheid te geven om zich te
informeren over onderwerpen die de meerling betreffen. Daarin is ook de mogelijkheid een
persoonlijke vraag te stellen. Tevens is het forum opgestart, aangezien ouders vaak bij andere ouders
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als ervaringsdeskundigen te raad gaan bij persoonlijke vragen. Overigens is de Facebookgroep van
de NVOM hier ook een goed voorbeeld van. Voor het komend jaar zal bekeken worden of hiermee
voldoende voorzien wordt in de behoefte van ouders.
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5

De NVOM behartigt

Een van de pijlers van de NVOM is het behartigen van de belangen van meerlingouders. Dat is op het
ene moment meer zichtbaar dan op het andere moment. Onderstaande thema’s hadden afgelopen
verenigingsjaar onze aandacht.
5.1

Herziening richtlijnmodules geboortezorg

De NVOM heeft deelgenomen aan de herziening van richtlijnmodules omtrent geboortezorg van de
NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie). Hierbij hebben wij input gegeven
over belangrijke zaken bij een meerlingzwangerschap en –bevalling.
5.2

Ouderschapsverlof

Een lid van de NVOM gaf aan dat zij een ongelijkheid ervaarde bij het opnemen van
ouderschapsverlof van haar meerling. In een aantal (ambtenaren) cao’s blijkt een bepaling te staan
dat een meerlingouder recht heeft op betaald ouderschapsverlof voor 1 kind. Indien ouders 2
eenlingen krijgen, hebben zij recht op 2x betaald ouderschapsverlof. De NVOM heeft dit onderzocht
en kwam tot de conclusie dat deze bepaling bij de meeste cao’s zijn aangepast in de nieuwste cao’s.
Er is contact geweest met de vakbonden FNV en CNV. Zij gaven aan dat zij geen opmerkingen krijgen
van leden dat deze ongelijkheid bestaat. Daardoor is het niet opgenomen in de onderhandelingen
over nieuwe cao’s. Zij gaven aan dat zij dit willen opnemen indien zij van meer leden hierover een
klacht krijgen. De NVOM heeft haar leden hierover geïnformeerd.
5.3

Samen apart

Het thema samen of apart in de klas blijft een boeiend onderwerp. Ook dit jaar kreeg dat weer
veelvuldig de aandacht. Zoals eerder genoemd is de scholenspecial opnieuw uitgegeven en verstuurd
naar alle leden met een meerling van 4 jaar of jonger. Daarnaast is deze special digitaal beschikbaar
voor alle andere geïnteresseerden.
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6 De NVOM verbindt
De NVOM ontplooit verschillende activiteiten om de onderlinge betrokkenheid van ouders van
meerlingen te versterken. Vanzelfsprekend vervullen het Meerlingen Magazine en de Informatieve
Meerlingendag hierin een belangrijke rol. De meest in het oog springende diensten die de NVOM
onderhoudt of organiseert in dit kader zijn echter de verschillende social media platforms en
vanzelfsprekend de Nationale Meerlingendag.
6.1

Social Media

Het gebruik van Social Media is niet meer weg te denken uit deze tijd. De NVOM maakt ook dankbaar
gebruik van Social Media om het contact met haar leden te bestendigen.
Zoals in paragraaf 4.2 al was te lezen gebruikt de vereniging Facebook, Instagram, Twitter en
LinkedIn om in verbinding te zijn met de leden. Daarnaast is een deel van de informatie natuurlijk ook
openbaar voor de ‘buitenwereld’ beschikbaar.
Daarnaast is in maart 2020 het forum nieuw leven ingeblazen. Dit is alleen toegankelijk voor leden van
de NVOM. Het aantal nieuwe topics wijst erop dat er inderdaad behoefte aan is, maar het geringe
aantal reacties vraagt nog onze aandacht.
6.2

Nationale Meerlingendag

Zoals in het voorwoord al is geschreven is door de COVID-19 pandemie de NMD niet doorgegaan in
april. Op het moment van schrijven is intussen ook bekend dat het bestuur helaas heeft moeten
besluiten om de NMD in september 2020 wederom uit te stellen tot in 2021.
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