CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op donderdag 6
april 2017, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur.
1. Opening, vaststelling van de agenda, berichten van verhindering en mededelingen
Jan Wouter Koning opent de vergadering en verontschuldigt de voorzitter van de NMV,
Floor Vermeulen, die ziek is. Een speciaal welkom aan Dick van Hennik.
De film over montessorionderwijs, gemaakt ter ere van het honderdjarig bestaan van de
NMV, gaat officieel in première en wordt met applaus ontvangen.
2. Verslag ALV 14 november 2016
Tekstueel en naar aanleiding van:
Blz. 3: De tussentijdse resultaten zouden vandaag gepresenteerd worden; de sectie BAO
zou hierbij betrokken worden en de 'why' vraag zou nadrukkelijk aan de orde komen.
Maar er ligt nog niets.
De voorzitter geeft aan dat vanavond input wordt verzameld en dat er inderdaad nog
geen tussentijdse resultaten zijn. Het 'why' van de NMV komt vanavond ook aan de orde,
opdat een volgende stap wordt gezet.
Het verslag wordt onder dank vastgesteld.
3. Bestuurssamenstelling
Walther Kahn is ruim negen jaar penningmeester geweest en heeft de financiën in goede
banen geleid. Er zijn geen tegenkandidaten voor Miguel Delcour. Hij stelt zich kort voor.
Bij acclamatie en vergezeld van applaus wordt hij door de leden benoemd als
penningmeester.
In de overdracht trekken de oude en de nieuwe penningmeester samen op. In november
treedt Walther formeel af als bestuurslid. Hij maakt het lopende financiële jaar af.
4. De structuur van de vereniging; een socratisch gesprek onder leiding van Dick van
Hennik
Dick van Hennik stelt zich voor en legt de bedoeling en de spelregels uit. Vervolgens
neem het het gesprek een aanvang.
Na afloop van het gesprek worden gezamenlijk eerste conclusies getrokken.
- Kennis en creativiteit missen we niet, maar kennisdelen moet wel beter.
- De structuur is goed, maar is ook niet heilig. Vorm volgt functie. Eerst bezien wat
we willen.
- Hoe lang doen we daar over? Binnen de huidige structuur nadenken over functie,
daar volgt de vorm uit.
- Wie pakt voortouw? Het bestuur en neemt de leden daarin mee. Het bestuur moet
dan wel weten wat er leeft, en, om dat te weten, betrekt hij daar de leden bij.
- Individuele leden spelen geen rol.
- Voortdurend wordt gesproken over 'wij'. Maar wie zijn ‘wij’? De leden, scholen,
secties, individuele leden, de ALV? Dit is onduidelijk.
- Keurmerk: daar moeten 'wij' wel wat mee.
- Als de doorgaande lijn van 0 tot 18 het uitgangspunt is, dan moeten we dat
vormgeven, maar hoe?
- Visitaties: kloppen die nog met de visie, moet die visie worden aangepast?
- Positie ALV: de ALV staat centraal.
- Er is en drieslag ‘koers, keurmerk en kader’. Een kader is nodig, maar hoe
verhoudt die zich met de koers. Wat gebeurt er als de grens wordt opgezocht (de
koers tegen het kader oploopt)? Als er een ander kader komt, en andere
beweging, dan moeten we elkaar daar wel in meenemen.
- Doelgroep: wie is dat, wie zijn dat? Leerlingen, ouders, de leden? De doelgroep en
de visie moeten elkaar aanvullen.
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Het bestuur moet de leden en de secties bezoeken en de juiste vragen stellen.

5. Rondvraag en sluiting
Dineke de Korte neemt namens de sectie Bao afscheid van vertrekkende leden van het
sectiebestuur: Annet van Summeren (niet aanwezig), Dick Huntink en Wilke Vos.
Hoe gaan we nu verder met de structuur van de vereniging?
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de conclusies van vanavond gaat bespreken met
Dick van Hennik om vervolgens aan de slag te gaan en met voorstellen te komen.
En hoe wordt de vereniging hiermee meegenomen?
De voorzitter geeft aan dat bij het vervolgtraject een werkvorm wordt bepaald.
Ledengesprekken kunnen hier deel van uit maken. Leden kan ook gevraagd worden zelf
met initiatieven te komen.
De ALV geeft het bestuur de opdracht de leden mee te nemen en ze niet te laten
wachten tot november, hier een vorm voor te kiezen en de leden hierover en over het
verdere proces te informeren.
Dineke de Korte licht toe hoe het staat met de positie van voorzitter van de sectie Bao.
Zij neemt deze functie waar; zelf wil ze geen voorzitter worden. Er wordt gezocht naar
een tijdelijke opvolger. In de volgende sectievergadering komt dit terug. Na afronding
van de structuurdiscussie wordt een nieuwe voorzitter gekozen die past bij die structuur.
Egbert de Jong is dan beschikbaar.
Bob Molier laat weten dat Montessori Magazine een redacteur HJK zoekt.
Niets mee aan de orde zijnde, dankt de voorzitter Dick van Hennik en ieders inbreng en
sluit de vergadering om 21.30 uur.
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