CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op maandag 16
november 2015, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom aan Patrick Sins,
Lector Vernieuwingsonderwijs, die na afloop van het huishoudelijk deel een presentatie
over het lectoraat zal geven.
Vanuit MontessoriNet, dat tegenwoordig door de NMV wordt beheerd, wordt het verzoek
aan deelnemers aan MontessoriNet gedaan hun foto aan te passen.
2. Hamerpunten
a. Verslag ALV 12 november 2014: blz 1, ‘…wie verantwoordelijkheid is…’ moet
zijn ‘…verantwoordelijk is….’ Het verslag wordt onder dank vastgesteld.
b. Redactiestatuut: wordt met algemene instemming vastgesteld.
c. Huishoudelijk regelement sectie OBO: Els Westra licht de achtergrond kort toe.
De sectie wilde duidelijkheid over het aan- en aftreden van
sectiebestuursleden. Dit is nu vastgelegd in het huishoudelijk regelement.
ZZP-ers vallen onder de geleding ontwikkelaars. Het huishoudelijk reglement
wordt vastgesteld. De sectie OBO is nu de enige sectie met een huishoudelijk
reglement; het kan als voorbeeld dienen voor de andere secties.
d. Royementen leden: de voorgedragen leden worden door de ALV geroyeerd
wegens het niet betalen van de contributie, ook niet na diverse malen te zijn
gemaand. De lijst ligt ter inzage bij het secretariaat.
3. Communicatie.
MontessoriNet wordt nu beheerd door de NMV. Verder zijn er diverse andere
communicatiekanalen, zoals MM, Facebook, twitter en de MM Nieuwsbrief. Communicatie
is belangrijk voor de vereniging. Gesproken wordt nu over de meest geëigende manieren
van communicatie en hoe deze te bevorderen. Daar gaat de commissie de komende
periode mee aan de gang. Bedoeling is dat er één actuele website komt, waar alles aan
kan worden gekoppeld.
Suggesties kunnen nu worden gegeven, maar die kunnen ook via de email worden
gedaan: mm@montessori.nl.
Als het gaat om communicatie wordt opgemerkt dat de voorzitter niet reageert op
uitnodigingen van Regio Noord-Oost. De voorzitter geeft aan in de komende tijd dit soort
zaken meer te willen gaan oppakken. Hij is wel naar diverse andere bijeenkomsten
geweest in zijn eerste jaar als voorzitter van de NMV, waarvoor hij parttime
werkzaamheden verricht. De voorzitter is via het secretariaat te bereiken.
4. Inhoudelijk jaarverslag 2015-2016:. Feitschrift
Naar aanleiding van: de Sectie Het Jonge Kind heeft wel een visitatie gehad.
Op het jaarverslag staan de jaartallen 2015-2016, omdat niet alleen wordt terug
gekeken, maar ook vooruit wordt geblikt. Voor het volgende jaar zal er naar worden
gekeken.
Het jaarverslag wordt vastgesteld.
5. Jaarrekening 2014-2015
De penningmeester licht de jaarrekening toe. Er zit een verschil tussen de cijfers
genoemd in het Feitschrift en de uiteindelijke jaarrekening. Dit heeft specifiek te maken
met een school die tussentijds failliet is gegaan en langdurige vorderingen die zijn
afgeboekt en in het algemeen met het feit dat er bijna twee maanden zit tussen de
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kopijdatum en de uiteindelijke beoordelingsverklaring. Het congres in Noordwijk in
september 2014 heeft tot meer verlies dan begroot geleid, maar toch is het algemene
resultaat over het boekjaar goed. Dit zit vooral bij secties VMO en BAO. De sectie OBO
heeft extra geld ontvangen, afkomstig van de WMO (werkgroep montessoriopleiders).
De voorzitter van de sectie BAO geeft aan dat de sectie dit jaar minder heeft uitgegeven,
maar dat de projecten die vorig jaar zijn ingezet dit jaar gaan plaatsvinden. Projecten die
in de sectie BAO gaan lopen zijn kindcentrum 2020, ontwikkeling kinddossier,
opleidingen. Het MKC coördineert de projecten en huurt waar nodig menskracht in. Het
MKC wordt betaald uit algemene middelen, de projecten uit de sectiebegrotingen.
Het geld dat overgehouden is door de secties blijft bij de secties en kan gebruikt worden
in het nieuwe jaar.
Het tekort kan worden gedekt uit de reserves.
De jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur wordt decharge verleend.
Begroting 2015-2016
De contributie wordt door secties vastgesteld. Voorgesteld is de contributies niet te
verhogen.
Ook het bedrag voor het abonnement MM blijft gelijk; er verschijnen echter maar vier
MM’s door achterblijvende advertentie inkomsten.
Er is geld gereserveerd voor verschillende projecten: communicatie, lectoraat, en een
externe adviseur ten behoeve van de verenigingsstructuur.
De penningmeester legt het te verwachten exploitatieresultaat uit.
De wijze van begroten en boekhouden is ingewikkeld en een heel gepuzzel, maar dat
komt mede door de verenigingsstructuur. Zijn er specifieke vragen, dan kunnen de altijd
worden gesteld.
De begroting wordt vastgesteld.
6. Bestuurssamenstelling
De voorgedragen nieuwe leden van het bestuur draaien al een tijdje mee. De officiële
voordracht is in deze vergadering.
Dineke de Korte wordt vanuit de sectie BAO benoemd als opvolger van Dick Beijer.
Wilke Vos (sectie BAO) wordt herbenoemd.
Jan Wouter Koning (sectie VMO) wordt herbenoemd.
Joëlle de Groot wordt benoemd als tweede bestuurslid namens de sectie OBO.
Els Matthijssen (sectie OBO) wordt herbenoemd.
Alle benoemingen worden met applaus bekrachtigd.
Er is een rooster van aftreden. In het bestuur zal worden bezien of dit nog voldoet.
7. Rondvraag
Het eerste exemplaar van het boek “Kiezen voor montessori” van Els Wasmann, wordt
door Els overhandigd aan de voorzitter. Voor elk aanwezig lid is een exemplaar aanwezig.
Els doet verslag van haar reis naar Jakarta en de opzet van montessorionderwijs aldaar
voor kinderen die op straat dreigen te eindigen. Zij vraagt de aanwezigen een kleine
bijdrage voor hulp aan deze kinderen via de stichting Kleinschalige projecten.
Mevrouw Lieben vraag waarom het jaarverslag de titel “Op een kruispunt van
veranderingen” heeft gekregen. De voorzitter legt uit: de vereniging bestaat bijna
honderd jaar, er gebeurt veel, maar de vraag is ook hoe we relevant blijven. Daar
moeten we het gesprek over aan gaan. Onderwerpen die hierbij betrokken kunnen en
moeten worden zijn: het MKC, de opleidingen, visitaties en het lectoraat.
8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Aansluitend verzorgt
de lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins, een presentatie over de werkzaamheden
van het lectoraat.
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