Financiële resultaten 2012-2013
Bij de ontvangsten is sprake van hogere inkomsten aan contributies dan begroot bij de sectie VMO en
lager bij de sectie Bao. Een en ander is het gevolg van onjuiste toedeling in het voorgaande jaar waarbij
enkele scholen bij de verkeerde sectie waren ingedeeld. Het verschil telt dubbel omdat ook de begroting
2012-2013 daardoor van verkeerde uitgangspunten is uit gegaan.
Een en ander betekent dat wat betreft verbetering van de professionaliteit in het financieel beheer we nog
niet zijn waar we willen . Dat geldt ook voor de planning-cyclus. De soms aanzienlijke afwijkingen bij
bepaalde begrotingsposten geven aan dat de activiteitenplanning en budgettering door secties en
commissies verbetering behoefven.
In afgelopen jaar is door zowel de Sectie Bao als de sectie VMO voor diverse activiteiten aanmerkelijk
meer uitgegeven dan is binnen gekomen. Een en ander was voor een belangrijk deel ook begroot.
Immers, de afgelopen jaren was er door beide secties minder besteed dan begroot en ontvangen.
Inmiddels wordt aanzienlijke inspanning geleverd voor trajecten als Taal/rekenen, Herontwerp Montessori
opleiding (Bao) en Materiaal-ontwikkeling (VMO) en wordt een deel van het overschot van vorige jaren
daarvoor ingezet. Voor die trajecten zijn mensen uit de praktijk ingehuurd en/of gedetacheerd. In het
afgelopen jaar is de stichting SMOO (St. Montessori Opleiding en Ontwikkeling) opgeheven. Het resterend
vermogen (22.400) is recent overgeheld naar de NMV. De gelden zijn gereserveerd voor bovengenoemde
projecten van de secties en kunnen bij budget overschrijdingen komend jaar worden aangewend.
Aan certificering, bedoeld om de Montessori kwaliteit van scholen te toetsen, is in beide secties nagenoeg
uitgegeven wat was begroot.
Mede vanwege het wegvallen van opleidingen aan HBO's en ter vergroting van de deskundigheid van
medewerkers zijn -onder leiding het Kenniscentrum- deskundigen door de NMV ingehuurd voor het
verzorgen van cursussen/trainingen/conferenties. In beginsel zijn opbrengsten en kosten van die activiteiten
in evenwicht. De CVMO-opleidingen leidde, door de groter dan verwachtte belangstelling, tot een aanzienlijk
resultaat op die training (+12801).
De NMV genereerde dit eerste jaar ca €143.000 aan opbrengsten en €134.000 aan kosten in de sfeer van
opleidingen ed. We kunnen spreken van een succesvolle start van de Montessori Academie binnen de NMV.
De activiteiten van de Commissie Communicatie zijn ook dit jaar aanzienlijk geweest maar bleven qua
kosten ver achter (ca 14.000) bij de begroting. De commissie verwacht in 2013-2014 meer te besteden dan
begroot. Mocht dat zo zijn dan is dat gezien het overschot het afgelopen jaar ten opzichte van de begroting
naar de mening van het bestuur verantwoord.
Begroting 2013-2014
Voorgesteld wordt om de contributies ed. dit jaar niet te verhogen en die bij de sectie VMO zelfs te verlagen
van €8,42 naar €7 per leerling (zonder te wijzigen in de heffing naar schoolomvang). Deze verlaging is
mogelijk vanwege de groei van het leerlingaantal op VMO-scholen en omdat er maar twee visitaties nodig
zijn. Ondanks deze verlaging kunnen de ingezette ontwikkelingen in materiaal ontwikkeling doorgang vinden
mede gezien het vermogen bij de sectie VMO. De negatieve uitkomst over het begrotingsjaar is dan ook
verantwoord. Ook bij de sectie Bao wordt aanzienlijk geïnvesteerd in materiaal ontwikkeling en herontwerp
opleidingen. De negatieve uitkomst van de begroting van de sectie Bao wordt in dat kader als acceptabel
gezien. Beide secties kunnen bovendien voor een deel van hun activiteiten een beroep doen op het SMOO
fonds.
Dagvergoedingen en bestuurdersvergoedingen worden met 1,2 procent aangepast (Indexcijfer geschoond
voor overheidsmaatregelen).
Voor communicatie en website is een aanzienlijk hoger bedrag begroot en dit moet gezien worden als een
inhaalslag; afgelopen jaar is het budget deels niet gebruikt.
Ook dit jaar is er voor opleidingen niet gebudgetteerd aangezien kosten en opbrengsten met elkaar in
evenwicht moeten zijn en de cursussen nog niet vaststaan. We zijn voornemens om bij een hoger aantal
inschrijvingen als waarop is gerekend, bij vaststelling van de deelnemersbijdrage de definitieve
deelnemersbijdrage lager vast te stellen. Bij onverhoopt tegenvallende inschrijving nemen we het verlies ten
laste van eerder overgehouden bedragen in de opleidingssfeer of ten laste van het vermogen.
7 oktober 2013, W.Kahn, penningmeester

Contributieregeling 2012-2013
(De bedragen zijn gelijk aan 2012-2013 met een verlaging bij VMO)

*

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar.

*

De vereniging kent gewone leden, instellingenleden, ereleden en donateurs.

*

Instellingenleden kunnen lid of aspirant-lid zijn.

*

Bij aanmelding als lid na 1 januari bedraagt de contributie 50% voor het lopende verenigingsjaar.

*

Contributies dienen voldaan te zijn voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

*

De contributies en abonnementsgelden worden jaarlijks verhoogd met de, voor dat jaar geldende,
prijsindexering.

Gewone leden
Individuele leden zijn een contributie verschuldigd van € 33,40.
Lidmaatschap zonder MM deze leden betalen € 25,10.
Studenten die een montessoriopleiding volgen kunnen een reductie vragen van 30%.

Instellingenleden
Basisscholen betalen € 5,46 per leerling contributie op basis van teldatum oktober 2012. (Daarvan is € 0,54
per leerling bestemd voor het kwaliteitssysteem en € 2,10 per leerling voor het Montessori Kenniscentrum).
Aspirant-leden betalen € 4,54 per leerling.
Voortgezet Onderwijsscholen betalen € 7,00 (was € 8,42) per leerling op basis van teldatum oktober 2012.
(Daarin is verwerkt een toeslag van € 2,10 per leerling voor het Montessori Kenniscentrum.) Bij scholen met
een montessori-stroom wordt het aantal leerlingen in die stroom geteld. Aspirant-leden betalen € 6,00 (was €
7,45) per leerling.
Daarnaast ‘sparen’ VMO-scholen voor de visitatie volgens onderstaande staffel:

Leerlingen
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Peutergroepen betalen € 44,40 per instelling en een toeslag van € 2,10 per kindplaats voor het Montessori
Kenniscentrum. Aspirant-leden betalen € 44,40 vermeerderd met € 2,69 per kindplaats (waarvan € 2,10 voor
het Montessori Kenniscentrum).

Sectie OBO
Instellingen betalen € 765,00. Zelfstandigen betalen € 255,00.

Abonnement MM
Een abonnement op MM bedraagt € 21,20 per jaar. Bij verzending naar het buitenland worden de
meerkosten in rekening gebracht.

Collectieve abonnementen
Bij 10 abonnementen of meer op éénzelfde adres in Nederland bedragen de kosten per abonnement
€ 17,85.

Leden hebben recht op gratis toezending van één exemplaar van het verenigingsorgaan MM.

Instellingenleden hebben recht op evenveel exemplaren van het verenigingsorgaan als het aantal uit te
brengen stemmen in de ledenvergadering.
Bij extra abonnementen bedragen de kosten € 17,85 per abonnement.

Beëindiging lidmaatschap/abonnement
Beëindiging van het lidmaatschap/abonnement dient schriftelijk te geschieden en kan slechts tegen het einde
van het schooljaar. De opzegging dient een maand van te voren (1 juli) te zijn ontvangen.
Deze bepaling is ook van toepassing bij omzetting naar een andere categorie.

Toelichting op de contributieregeling

1. Abonnement en lidmaatschap
Bij het lidmaatschap van de NMV is een abonnement op MM in principe inbegrepen. Het lidmaatschap biedt
alle normale verenigingsrechten, zoals het bijwonen van de ledenvergaderingen, het bestuurder kunnen zijn,
korting kunnen verkrijgen op publicaties en een beroep kunnen doen op de service en dienstverlening van het
secretariaat. Daarnaast worden conferenties en cursussen verzorgd ter bevordering van de kwaliteit van het
Montessorionderwijs bij leden onderwijsinstellingen. Leden-instellingen worden met een zekere regelmaat
gecertificeerd teneinde het niveau van het Montessorionderwijs te bewaken.
Een abonnement op MM geeft als enig recht het ontvangen van MM, zonder verdere verenigingsrechten.

Lidmaatschap zonder MM is van toepassing indien men ‘gewoon lid’ wil zijn maar niet MM wenst te
ontvangen. Zie verder de beschrijving van categorie gewoon lidmaatschap.

Studentenlidmaatschap.
Indien men een beroepsopleiding volgt aan een hogeschool of universiteit kan men van deze categorie
gebruik maken. Bij aanmelding dient men de naam van de instelling en het registratienummer te vermelden.
Een studentenlidmaatschap kan maximaal worden aangegaan voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar wordt,
zonder ontvangen tegenbericht, een studentenlidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap. Zie
verder de beschrijving van categorie gewoon lidmaatschap.

