Reglement Sectie Het jonge kind
1.

Sectie Het jonge kind
Tot de Sectie Het jonge kind van de NMV worden gerekend de (aspirant)instellingenleden die kinderen toelaten 1 als bedoeld in artikel 4 van de
NMV-statuten.

2.

Taken en Bevoegdheden
2.1. Aan de Sectie Het jonge kind van de NMV worden de volgende taken
en bevoegdheden toegekend:
a. De Sectie ontwikkelt erkenningscriteria voor de tot de Sectie
behorende instellingen en legt deze ter vaststelling voor aan het
NMV-bestuur.
b. De Sectie draagt voor de tot de Sectie behorende instellingen
zorg voor toetsing van deze instellingen aan de hand van de door
het NMV-bestuur vastgestelde erkenningscriteria en adviseert het
NMV-bestuur op basis daarvan te nemen maatregelen jegens
instellingenleden.
c. De Sectie draagt zorg voor het bevorderen van de onderlinge
contacten tussen de tot de Sectie behorende instellingen.
d. De Sectie bevordert de totstandkoming en uitwisseling van
kennis, middelen en materialen ten behoeve van de tot de Sectie
behorende instellingen.
e. De Sectie draagt zorg voor het bevorderen van kennis en inzicht
in de beginselen van de montessori opvoeding voor zover alleen
betrekking hebbend op de tot de Sectie behorende instellingen,
dit ter beoordeling van het NMV-bestuur.
f. De Sectie levert op verzoek van het NMV-bestuur adviezen over,
en bijdragen aan activiteiten van de NMV, met name betrekking
hebbend op de instellingen.
g. De Sectie kan het NMV-bestuur gevraagd en ongevraagd
adviseren in alle overige aangelegenheden de NMV betreffend.
2.2. De Sectie draagt er zorg voor dat het NMV-bestuur alsmede andere
secties binnen de NMV worden geïnformeerd over de activiteiten van
de Sectie.

3.

Organisatie en bestuur
3.1. De tot de Sectie behorende instellingen worden door de Sectie
ingedeeld in regio’s, zodra de grootte van de Sectie of van een regio
dit toelaat.
3.2. De Sectie draagt er zorg voor dat de tot een regio behorende
instellingen regelmatig bijeen komen, landelijk en indien mogelijk
binnen de eigen regio.
3.3. De Sectie kent een Sectiebestuur dat bestaat uit één
vertegenwoordiger per regio alsmede een voorzitter. De
vertegenwoordiger per regio wordt indien mogelijk in het
betreffende regio-overleg uit zijn midden verkozen.
Het Sectiebestuur benoemt de voorzitter.

1

Het gaat hier om instellingen die kinderen toelaten in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, de basisschool uitgezonderd, zoals
montessori peutergroepen, kinderdagverblijven en instellingen voor Montessori Buitenschoolse Opvoeding (BSO),. In het
verdere gedeelte van dit reglement wordt gesproken over instellingen.
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3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

4.

Het Sectiebestuur oefent namens de Sectie de taken en
bevoegdheden uit die aan de Sectie zijn toegekend.
Het Sectiebestuur draagt er zorg voor dat de taken en
bevoegdheden die de Sectie uitoefent in bijeenkomsten met de bij
de Sectie aangesloten leden aan de orde worden gesteld en een
voldoende draagvlak hebben.
Het Sectiebestuur informeert het NMV-bestuur over wijzigingen in
de samenstelling van het Sectiebestuur.
Wijzigingen in de organisatie- en bestuursvorm alsmede andere
uitwerkingen van de organisatie- en bestuursvorm van de Sectie
behoeven de goedkeuring van het NMV-bestuur.

Financiën
4.1. Door de Sectie kunnen namens de NMV geen verplichtingen jegens
derden, financieel of anderszins, worden aangegaan anders dan na
uitdrukkelijke goedkeuring van het NMV-bestuur.
4.2. Het NMV-bestuur kan de Sectie een taakstellend budget vanuit de
algemene verenigingsmiddelen toekennen ter realisering van de
taken en bevoegdheden van de Sectie.
4.3. Indien een dergelijk budget wordt toegekend, verantwoordt de
Sectie de besteding van het budget aan het NMV-bestuur. Het NMVbestuur kan ter zake nadere voorwaarden stellen.
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