AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en tijd: maandag 14 november 2016, 19.30 – 21.30 uur (zaal open 19:00 uur)
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht Zaal
Alle stukken zijn beschikbaar via de website: www.montessori.nl
Aanmelden voorafgaand aan de ALV graag via nmv-secretariaat@montessori.nl

Agenda inhoudelijk deel:
Op deze ALV zal de lector vernieuwingsonderwijs Patrick Sins een presentatie geven over het
onderzoek “Does Montessori Education enhance Executive Functions?”
Tevens verzorgt het MOC (Montessori Ontwikkel Centrum) een presentatie van het nieuwe
Kindwerkdossier.

Agenda huishoudelijk deel:
1. Opening, vaststelling van de agenda, berichten van verhindering en mededelingen
2. Hamerpunten
a. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2016; ter vaststelling
(bijlage http://www.montessori.nl/194/downloads.html onder ALV 2016)
Voorstellen tot wijziging van het verslag bijvoorkeur voorafgaand aan de vergadering via de ambtelijk secretaris

b.

Royementen; ter instemming
Afhankelijk van de omstandigheden wordt een aantal leden wegens het niet betalen van contributie, ondanks
aanmaningen hiertoe, voor royement voorgedragen (de lijst ligt bij de ambtelijk secretaris ter inzage)

3. Inhoudelijk jaarverslag 2015 – 2016: Feitschrift voor Montessori-professionals; ter vaststelling
(Het Feitschrift is separaat toegezonden)
De in het Feitschrift opgenomen jaarrekening is een conceptversie. De te downloaden versie (zie agendapunt 4) is de
versie die is gecontroleerd door de accountant.

4. Jaarrekening 2015 – 2016 en begroting 2016 – 2017, inclusief vaststelling contributie; ter
vaststelling en decharge bestuur
(bijlagen op http://www.montessori.nl/194/downloads.html onder ALV 2016)

5. Bestuurssamenstelling; ter instemming
a. Petra Janssen treedt statutair af en is beschikbaar voor herbenoeming. De sectie Het
Jonge Kind draagt haar voor een nieuwe termijn voor. Het bestuur stelt voor Petra
Janssen conform voordracht te benoemen.
b. Wilke Vos is aftredend als bestuurslid namens de sectie Bao. Zodra in zijn opvolging
is voorzien, zal een nieuw bestuurslid op voordracht van de sectie mee mogen
draaien in het bestuur vooruitlopend op formele benoeming in een volgende ALV.
6. Toekomst vereniging: het bestuur geeft een toelichting op het gesprek in het bestuur over
e
structuur, cultuur en meerwaarde van de vereniging in de 21 eeuw en de ambitie van het
bestuur om de NMV toekomstvaste waarde te geven aan de vooravond van het 100 jarig
bestaan in 2017
7. Rondvraag en sluiting

