CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op woensdag 12
november 2014, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Cor Hoffmans, opent de vergadering. Alvorens met het formele deel te
beginnen, zal het Montessori Kenniscentrum (MKC) een presentatie verzorgen.
Presentatie Montessori Kenniscentrum
In het MKC zijn werkzaam Annette de Deken, Debbie van der Burgh en Martine
Lammerts. Voor het VMO is er nog een vacature.
Er wordt gewerkt met routeboekjes, waarin per project staat aangeven wat de opbrengst
is, wie verantwoordelijkheid is, wat het tijdpad is, wat de financiën zijn etc. de
werkopdrachten zijn smart geformuleerd. Die voor het MKVS en WMBO zijn gereed. De
werkboekjes staan op de site, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt.
De taakverdeling binnen het MKC wordt nog gemaakt. De historie van het MKC komt
voort uit het basisonderwijs, wat nu geheel is afgedekt. In ieder geval doen Annette en
Martine nu het HJK; verdere afstemming met Korein zal hierin plaatsvinden. Het
coördineren van het herontwerp opleidingen is in handen van Martine. In het Feitschrift is
terug te vinden wat er het afgelopen jaar is gedaan.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 7 november 2013
Naar aanleiding van: het ontwikkelen van een app is aangehouden. De notitie
Montessorionderwijs in de 21e eeuw is nog niet gereed, maar moet dit wel zijn als basis
voor het herontwerp van de opleidingen.
Het verslag wordt, onder dankzegging, vastgesteld.
3. Inhoudelijk jaarverslag 2013 – 2014: Feitschrift
Het inhoudelijk jaarverslag is een publieksvriendelijke uitgave. De vorige editie heeft
positieve reacties opgeroepen.
De hoogtepunten volgens het bestuur van het afgelopen jaar zijn:
- De conferentie in Noordwijk. De evaluatie vindt nog plaats, maar het heeft de
NMV wel op de kaart gezet.
- De NMV is niet langer stoffig. Dit geldt de conferentie, maar ook de montessoridag
in maart. De NMV blijkt veel voor de leden te kunnen doen: in het geval van de
montessoridag gadgets en social media. Dit gaat in 2015 worden herhaald.
- De NMV is als vereniging completer geworden, nu VMO en OBO volwaardig
meedraaien. Maar het kan altijd beter, daarom is de structuurnotitie opgesteld,
met daarin centraal de fusie van de secties HJK/Bao en een herpositionering van
OBO in relatie tot het Kenniscentrum. Nu de vrijblijvendheid er af is, moet ook het
proces van inzet van middelen en de verantwoording ervan, beter gaan lopen.
In de layout zijn op blz. 59 enige cijfers in een verkeerde kolom terecht gekomen. In de
vergaderstukken (agendapunt 5) staan ze wel goed.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
4. Overname Montessorinet
Montessorinet (van oorsprong een besloten omgeving voor met name leerkrachten) is
steeds meer gaan samenwerken met de site van de NMV. Ze staan nu los van elkaar,
maar over en weer is er al uitwisseling. De NMV zou meer moeten uitstralen dan alleen
onderwijs, maar ook opvoeding en een wereldbeeld. Het voorstel is daarom een website
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voor iedereen betrokken bij montessorionderwijs en –opvoeding, en waar materialen
kunnen worden uitgewisseld.
Een goede toegankelijkheid staat voorop, het ontwikkelen van materialen blijft in het
besloten deel. Maar uiteindelijk moeten de beide sites één worden.
De NMV neemt een deel van de ontwikkelkosten van Montessorinet over. Arne Keuning
blijft werkzaamheden voor de site(s) verrichten. Hij wordt gecomplimenteerd met zijn
inzet.
De overname van Montessorinet wordt goedgekeurd.
5.

Jaarrekening 2013 – 2014 en begroting 2014 – 2015; decharge
bestuur
De penningmeester deelt mee dat de positieve beoordelingsverklaring van de accountant
hedenochtend is binnen gekomen.
Wat in de jaarcijfers opvalt ten opzichte van vorig jaar, is de contributie VMO. Dit komt
omdat voor die sectie een contributieverlaging is doorgevoerd.
De cursussen en conferentie moeten in principe kostendekkend zijn en zouden dus geen
invloed op de cijfers moeten hebben. De opbrengsten van de cursussen zijn nu hoger dan
de uitgaven, wat niet zou mogen, behalve wanneer er opeens meer deelnemers zijn.
Daarom zijn er in een aantal gevallen bedragen aan cursisten teruggestort.
Montessori Magazine heeft meer gekost dan begroot. Dit hangt samen met het feit dat de
hoofdredacteur wat meer uren heeft en er gewerkt wordt met een nieuwe lay out.
Al met al leidt dit tot een positief resultaat van € 6.984 op verenigingsniveau.
Het vermogen ingebracht door de toenmalige vereniging VMO blijft geoormerkt voor de
sectie VMO.
De secties maken een inhaalslag met activiteiten. De sectie Bao heeft hiertoe niet veel
reserves meer, de sectie VMO wel. De sectie OBO heeft nog geen vermogen kunnen
opbouwen.
De opbrengsten WMBO zitten verdisconteerd in de totaal opbrengsten bij de sectie Bao.
De ALV stemt in met de jaarcijfers en verleent het bestuur decharge.
De begroting 2014-15 laat een tekort zien als gevolg van de conferentie. De onverwacht
hoge opkomst (meer dan 700 deelnemers) leidde tot hogere kosten. Ook de overname
van Montessorinet draagt aan het tekort bij. Desondanks blijft de contributie ongewijzigd.
De activiteitenuitgaven zijn lager dan afgelopen jaren, omdat bij de sectie Bao een aantal
projecten hun voltooiing nadert en het overschot van vorige jaren vrijwel verdwenen is.
Het begrootte tekort van € 90.450 is incidenteel (conferentie en Montessorinet) en
verantwoord, want het vermogen staat het toe.
De ALV keurt de begroting goed.
6.
Royement leden
De ALV stemt met algemene stemmen in met het voortel de voorgedragen leden te
royeren wegens het, ondanks diverse aanmaningen, niet betalen van de contributie.
7.
Bestuurssamenstelling
Omdat de voorzitter, Cor Hoffmans, aftreedt, neemt vanaf hier Wilke Vos het
voorzitterschap van de vergadering waar.
Ingrid van der Neut (die niet aanwezig kan zijn) wordt met algemene stemmen voor drie
jaar benoemd als bestuurslid namens de sectie VMO als opvolger van Wiebe Brouwer (die
ook niet aanwezig kan zijn).
Walther Kahn wordt met algemene stemmen voor drie jaar herbenoemd als
penningmeester, waarbij hij laat aantekenen de volledige drie jaar niet te zullen
uitdienen.
Cor Hoffmans is niet beschikbaar voor herbenoeming als voorzitter. Na een sollicitatie
procedure (dertien reacties, twee rondes van gesprekken) wordt Floor Vermeulen (hij is
jong en hij heeft inhoud) voorgedragen als nieuwe voorzitter. Hij stelt zich kort voor (hij
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is actief in het Longfonds en de provinciale politiek, is graag bestuurlijk actief in een
vereniging en wil graag nader kennismaken) en wordt vervolgens met algemene
stemmen benoemd als voorzitter.
Wilke Vos bedankt Cor Hoffmans voor zijn inzet. Met het ambitiedocument en door de
structuurdiscussie, heeft hij stippen op de horizon geplaatst en een goede aanzet voor de
toekomst gegeven.
In zijn dankwoord dankt Cor Hoffmans eerst met bloemen de organisatoren van de
conferentie. Zijn vertrek is niet omdat hij het niet meer leuk vindt of omdat het niet
opschiet, maar omdat zes jaar lang genoeg is. Verjonging is goed. Dit is begonnen in het
MKC en geldt nu ook voor de nieuwe voorzitter. Ook wil hij het graag wat rustiger
aandoen en dit kan hij doen, omdat hij weet dat het wel goed komt. Tot slot geeft hij aan
lid van de NMV te zullen worden.
8.
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De vergadering wordt gesloten.
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