
 

Statuten 

Nederlandse Montessori Vereniging 

Vastgesteld in de ALV van 10 november 2010 (gewijzigd in de ALV van 26 juni 2018) 

 

Naam, zetel, duur 

 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Montessori Vereniging, en wordt tevens aangeduid als 

NMV. 

 

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag en wordt in deze statuten verder aangeduid als 'de 

vereniging'. 

 

3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 

 

Doel en middelen 

 

Artikel 2 

De vereniging stelt zich ten doel: 

het bevorderen en ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van dr. 

Maria Montessori; 

het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessori-onderwijs; 

het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden en instellingenleden die dit doel nastreven; 

het verlenen van diensten aan de leden en instellingenleden. 

 

Artikel 3 

De vereniging tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door: 

het bevorderen van de contacten tussen hen die de genoemde doelstellingen nastreven dan wel daar 

invloed op kunnen uitoefenen; 

het bevorderen van kennis en inzicht in de beginselen van montessori-onderwijs en -opvoeding; 

het bevorderen van de montessorikwaliteit van de aangesloten instellingen; 

het onderhouden van contacten met overheden; 

het bevorderen van studie en onderzoek; 

alle overige middelen die bevorderlijk zijn voor de doelstellingen van de vereniging. 

 

Het lidmaatschap 

 

Artikel 4 

1 De vereniging kent individuele leden, (aspirant-) instellingenleden, ereleden en donateurs, die als zodanig 

door de vereniging zijn toegelaten. 
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2. Individuele leden zijn natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. 

 

3. Instellingenleden zijn peutergroepen en kinderopvanginstellingen, scholen en 

scholengemeenschappen voor speciaal, basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor opleiding, 

begeleiding en ontwikkeling, die werken volgens de beginselen van dr. Maria Montessori en daartoe de 

erkenning van de NMV hebben verkregen. 

 

4. Instellingenleden zijn lid door tussenkomst van de rechtspersoon (dan wel een natuurlijk persoon die door 

de rechtspersoon daartoe is gemandateerd) onder wiens bevoegd gezag zij staan. Deze rechtspersonen 

hebben dezelfde rechten en plichten jegens de vereniging als natuurlijke personen. 

 

5. Ereleden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd, op 

grond van de omstandigheid, dat zij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt. 

 

6. Donateurs zijn zij, die door een financiële bijdrage het werk van de vereniging steunen. 

 

Artikel 5 

Het lidmaatschap eindigt: 

a. bij natuurlijke personen door overlijden, bij rechtspersonen door opheffing van de rechtspersoon dan wel 

van alle montessori-instellingen onder het bevoegd gezag van de rechtspersoon; 

b. door schriftelijke opzegging bij het bestuur van de vereniging; 

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; 

d. door ontzetting. 

 

Artikel 6 

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de 

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 

zoals het laten ontstaan van een contributieachterstand. 

 

2. Ontzetting gebeurt op basis van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, op voorstel 

van het bestuur. 

 

3. Een voorgenomen ontzetting wordt door het bestuur aan de leden van de vereniging kenbaar gemaakt in 

een voorstel ter bespreking in de algemene ledenvergadering. 

 

4. Een lid kan tegen een besluit tot ontzetting in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. De 

algemene ledenvergadering stelt uit zijn midden een commissie van drie personen in die na hoor en 

wederhoor over de ontzetting adviseert aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene 

ledenvergadering neemt het definitieve besluit. Tot die tijd is het bewuste lid geschorst. 
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Artikel 7 

1. Het bestuur kan de rechten welke voortvloeien uit het lidmaatschap van een instellingenlid beperken of 

schorsen indien het niet langer voldoet aan de door de NMV gestelde erkenningseisen als bedoeld in lid 3 

van artikel 4. 

 

2. Het betreffende lid wordt schriftelijk geïnformeerd over een dergelijk besluit van het bestuur, waarbij 

worden vermeld de redenen die tot het besluit hebben geleid, alsmede de voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om het lidmaatschap in volle omvang te herstellen. 

 

Artikel 8 

1. Tot de vereniging kunnen als aspirant-instellingenlid worden toegelaten instellingen die nog niet de 

erkenning van de NMV hebben verkregen als bedoeld in lid 3 van artikel 4, maar wel de intentie hebben die 

te verwerven. 

 

2. Het gestelde in lid 4 van artikel 4 geldt voor aspirant-instellingenleden op overeenkomstige wijze. 

 

3. Aspirant-instellingenleden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en ontvangen 

dezelfde informatie als de leden. Aspirant-instellingenleden zijn niet stemgerechtigd. 

 

De Vereniging 

 

Artikel 9 

1. Het verenigingsjaar, respectievelijk boekjaar loopt van 1 augustus van enig kalenderjaar tot en met 31 juli 

van het daaropvolgende kalenderjaar. 

 

2. De vereniging kent de volgende organen: 

a. De algemene ledenvergadering; 

b. Het bestuur; 

c. De netwerken (ten minste de netwerken ‘0-12’, 12-18’ en ‘opleiders en ontwikkelaars);  

d. Het secretariaat en het Montessori Ontwikkel Centrum 

 

Artikel 10 

1. Voor zover niet anders bepaald in deze statuten berust de hoogste macht in de vereniging bij de 

algemene ledenvergadering. 

 

2. Tenminste tweemaal maal per jaar belegt de vereniging een algemene ledenvergadering, bijeen te 

roepen door het bestuur. 
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3. Bovendien zal door het bestuur, niet langer dan vier weken na indiening van een verzoek daartoe, een 

buitengewone algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen indien zoveel leden als bevoegd tot het 

uitbrengen van 10 procent van het aantal stemmen als bedoeld in lid 3 van artikel 13 daartoe verzoeken. 

 

4. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen zijn 

opgedragen. 

 

Artikel 11 

1. Het bestuur maakt tenminste zes weken tevoren de datum en de plaats van de algemene vergadering 

bekend via een e-mail aan de leden en op de website van de vereniging. 

 

2. Het bestuur brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden en legt 

daarover verantwoording af. 

 

3. De algemene ledenvergadering behandelt de voorstellen die zijn ingediend door het bestuur, alsmede 

alle voorstellen die uiterlijk drie weken voor de algemene ledenvergadering ter behandeling in de 

vergadering zijn ingediend bij het bestuur. 

 

Artikel 12 

1. De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor individuele leden, (aspirant-)instellingenleden en 

ereleden. 

2. Instellingenleden worden in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door natuurlijke personen 

die daartoe aangewezen zijn door de rechtspersoon die het bevoegd gezag over de instelling voert. Een 

instellingenlid kan door ten hoogste twee natuurlijke personen worden vertegenwoordigd. De 

vertegenwoordigers moeten desgevraagd hun vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen aantonen. 

 

3 . De voorzitter kan anderen dan de in lid 1 genoemden uitnodigen een algemene ledenvergadering bij te 

wonen en hen toestaan daar het woord te voeren. 

 

Artikel 13 

1. De algemene ledenvergadering neemt beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze 

statuten anders bepaald. 

 

2. Elk individueel lid heeft één stem. 

 

3 . Het aantal stemmen dat namens een instellingenlid kan worden uitgebracht bedraagt: 

één stem bij een leerlingenaantal van 100 of minder; 

één stem voor elke volgende 100 leerlingen. 
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Als leerlingenaantal geldt hierbij het aantal leerlingen c.q. kindplaatsen c.q. studenten c.q. cursisten op 

basis waarvan contributievaststelling heeft plaatsgevonden op de laatste peildatum voor het bijeenroepen 

van de vergadering. Een instelling zonder leerlingen c.q. kinderen c.q. studenten heeft één stem. 

Indien een afgevaardigde optreedt namens meer zelfstandige instellingen welke onder één rechtspersoon 

vallen dan gelden de genoemde uit te brengen stemmenaantallen als ware het onafhankelijke instellingen; 

deze afgevaardigde mag zijn stemmen op verschillende wijze uitbrengen. 

 

4. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk behoudens het bepaalde in lid 2 van artikel 12. 

 

5. Aspirant-instellingenleden zijn niet stemgerechtigd. 

 

Artikel 14 

De algemene ledenvergadering besluit in elk geval over de volgende zaken: 

a. de jaarstukken, het door het bestuur gevoerde beleid en de verlening van decharge aan het bestuur; 

b. de jaarbegroting (waaronder tevens begrepen de vaststelling van de contributie) en de beleidsplannen 

van het bestuur; 

c. de voorziening in vacatures in het bestuur; 

d. de voorstellen van het bestuur tot wijziging van statuten en/of een huishoudelijk reglement, waartoe 

tevens behoren de netwerkreglementen, op grond van het bepaalde in artikel 31; 

e. zaken, die elders in deze statuten aan de algemene ledenvergadering zijn opgedragen. 

 

Het Bestuur 

 

Artikel 15 

1. Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven leden en bestaat uit een algemeen bestuur een dagelijks 

bestuur. 

 

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit maximaal drie leden. 

 

3. Met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid benoemt, ontslaat en schorst de algemene 

ledenvergadering de leden van het bestuur.  

 

4. De algemene ledenvergadering benoemt, op voorstel van het zittende bestuur, eerst in functie de leden 

van het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.  

 

5. De algemene ledenvergadering benoemt vervolgens de leden van het algemeen bestuur. Het algemeen 

bestuur draagt zorg voor een portefeuilleverdeling aansluitend bij de verenigingsbehoefte en de ingestelde 

netwerken.  
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6. Tevens kan de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, leden aan het algemeen 

bestuur toevoegen. 

 

7. De zittingsduur van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur bedraagt drie jaar. 

 

8. Het bestuur stelt in goed onderling overleg een rooster van aftreden op, dat voorziet in een geleidelijke 

opvolging van bestuurders. 

 

9. Het bestuur blijft ten volle bevoegd, ook indien er minder dan drie bestuursleden zijn. 

 

10. Een aftredend bestuurslid is na één volle termijn nog éénmaal herkiesbaar.  

 

11. Tegenkandidaten dienen tenminste twee weken voor de algemene leden vergadering te zijn aangemeld 

bij het bestuur op voordracht van tenminste 10 individuele leden dan wel een aantal instellingenleden dat in 

totaal ten minste 25 stemmen mag uitbrengen als bedoeld in lid 3 van artikel 13. 

 

12. Vervalt. 

 

13. Van tegenkandidaten dient het bestuur voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te 

ontvangen. 

 

Artikel 16 

1. Het dagelijks bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met de uitvoering van de besluiten 

van het algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering en met het beheer van de gelden en 

eigendommen van de vereniging. 

 

2. Het sluiten van overeenkomsten inzake het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 

alsmede het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling van een schuld van een 

derde verbindt, behoort tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, mits dit berust op een daartoe 

strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. 

 

3. Het dagelijks bestuur is tevens belast met het uitoefenen van alle bevoegdheden welke niet nadrukkelijk 

zijn overgedragen aan netwerken of commissies, waaronder in alle gevallen behoren het verlenen van 

erkenning aan scholen en instellingen, het erkennen van montessori-opleidingen en de verstrekking van 

diploma’s en certificaten daarvoor. 

 

Artikel 17 

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. 
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Artikel 18 

 

De besluitvorming en de stemprocedure in het dagelijks en algemeen bestuur vinden plaats op de wijze 

zoals die is vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 19 

 

Het dagelijks bestuur kan als enig orgaan medewerkers een dienstverband doen aangaan met de 

vereniging of dit dienstverband doen beëindigen. 

 

Artikel 20 

 

Het bestuur kan zich doen bijstaan door externe deskundigen. 

 

De Netwerken  

 

Artikel 21 

 

1 . De vereniging kent netwerken die zelfstandige bevoegdheden uitoefenen, nader geregeld in daartoe 

opgestelde sectiereglementen, die deel uitmaken van het huishoudelijk reglement. 

2. De algemene ledenvergadering beslist over de instelling dan wel opheffing van netwerken op voorstel 

van het bestuur. 

3. De netwerken kiezen zelfstandig een organisatie- en bestuursvorm vastgelegd in het reglement van het 

netwerk en stellen het bestuur op de hoogte van de bestuursvorm. Deze vorm vereist goedkeuring van het 

bestuur van de vereniging. In de organisatievorm dient tenminste verzekerd te zijn dat alle leden die 

behoren tot het netwerk vertegenwoordigd kunnen zijn. 

4. De netwerken adviseren het bestuur van de vereniging in zaken die niet behoren tot de zelfstandige 

bevoegdheden van de betreffende secties. 

5 . Netwerken kunnen beschikken over een budget, indien dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de 

algemene verenigingsmiddelen. Het netwerk verantwoordt de besteding van het budget bij het bestuur. Het 

budget dient besteed te worden aan vooraf door het bestuur goed gekeurde activiteiten en aan de 

realisering van de doelstellingen van de vereniging. 

6. Indien een netwerk nalaat te voorzien in de informatie genoemd in lid 3 dan kan het bestuur van de 

vereniging zelfstandig voorzien in het bestuur van het netwerk.  

7. De geldmiddelen van de netwerken worden centraal beheerd onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur. 

 

De Commissies 

 

Artikel 22 
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1. De algemene ledenvergadering of het bestuur kunnen tijdelijke of permanente commissies instellen ter 

voorbereiding of uitvoering van besluiten. Commissies werken onder verantwoordelijkheid van het orgaan 

waardoor ze zijn ingesteld en brengen daaraan ook verslag uit. 

 

2. Commissies kunnen beschikken over een door het bestuur vast te stellen budget ten behoeve van hun 

werkzaamheden. 

 

De Redactie van het Verenigingsperiodiek 

 

Artikel 23 

 

Vervalt 

 

Het Secretariaat en het Montessori Ontwikkel Centrum 

 

Artikel 24 

 

1 . De vereniging heeft een secretariaat, dat functioneert onder de verantwoordelijkheid en onder toezicht 

van het dagelijks bestuur. Het secretariaat bestaat ten minste uit een ambtelijk secretaris. 

 

2. Het secretariaat van de vereniging is belast met de ondersteuning van het bestuur in de voorbereiding en 

uitvoering van het beleid en met het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke voor het 

functioneren van de vereniging noodzakelijk zijn. 

 

3. De ambtelijk secretaris wordt aangesteld door het bestuur van de vereniging.  

 

4. Het secretariaat vormt samen met het Montessori Ontwikkel Centrum het ‘Montessori Centrum’. 

 

5. De vereniging heeft een Montessori Ontwikkel Centrum, waar de uitgangspunten van dr. Maria 

Montessori gekoesterd en getoetst worden aan moderne onderwijsuitgangspunten en van waaruit verdere 

ontwikkelingen kunnen gaan plaatsvinden. 

 

6. Adviezen (van onderwijsinhoudelijke en beleidsmatige aard) en producten van het Montessori Ontwikkel 

Centrum worden onafhankelijk opgesteld en uitgebracht aan het bestuur van de vereniging. 

 

7. Het bestuur neemt besluiten over de openbaarheid van adviezen en over de opvolging van de adviezen. 

 

8. Het bestuur kan besluiten adviezen en producten van het Montessori Ontwikkel Centrum niet, of niet ten 

volle ten uitvoer te brengen of op te volgen of over te nemen. 

8 
 



 

 

Het Montessori Kennis Centrum 

 

Artikel 25 

 

Vervalt 

 

De Montessori Opleidingen 

 

Artikel 26 

 

1. De vereniging verleent, dan wel ontneemt, erkenning aan opleidingen welke leiden tot door de vereniging 

te verstrekken diploma’s en certificaten voor montessorileerkrachten, leraren, docenten en -leid(st)ers. 

 

2. De vereniging ziet toe op het in stand blijven van voldoende voorzieningen voor de opleiding van 

montessorileerkrachten, leraren, docenten en -leid(st)ers en op de kwaliteit daarvan. De vereniging 

onderhoudt daartoe regelmatige contacten met de Hogescholen en andere opleidingen. 

 

Het Financieel Beheer 

 

Artikel 27 

 

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a. de contributies van de leden en instellingenleden; 

b. bijdragen van donateurs; 

c. subsidies van overheidsorganen of andere organisaties/instellingen; 

d. schenkingen en erfenissen; 

e. andere inkomsten. 

 

2. De contributies worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. In bijzondere omstandigheden 

kan het bestuur de voor een lid geldende contributie geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. 

 

Artikel 28 

 

1. Het bestuur presenteert jaarlijks na afloop van het verenigingsjaar de financiële jaarstukken, die tevens 

moeten zijn vergezeld van een verklaring van de kascommissie en het brengt verslag uit aan de algemene 

ledenvergadering over het gevoerde beleid. 
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2. De kascommissie wordt jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering en bestaat uit twee leden 

en een plaatsvervangend lid, leden mogen niet langer dan twee jaar achtereen lid zijn van de 

kascommissie.  

 

3. De financiële jaarstukken moeten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

 

4. Het bestuur stelt éénmaal per jaar een beleidsplan en een begroting op, zorgt voor toelichting en legt 

deze stukken voor aan de algemene ledenvergadering. 

 

5. Op basis van een voorstel van het bestuur dragen de leden van de vereniging, dan wel de betreffende 

sectie, bij indien een verenigingsjaar wordt afgesloten met een tekort aan reserves van de vereniging en/of 

een netwerk.  

 

Het Huishoudelijk Reglement 

Artikel 29 

 

De vereniging kan een huishoudelijk reglement, evenals reglementen die geacht mogen worden daarvan 

deel uit te maken, vaststellen maar dit huishoudelijk reglement zal geen voorschriften mogen bevatten die 

afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten. Het huishoudelijk reglement wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 

 

Artikel 30 

 

Het huishoudelijk reglement en de daartoe behorende reglementen, dienen tot nadere uitwerking van deze 

statuten en zullen tenminste voorschriften bevatten betreffende: 

a. het lidmaatschap en de contributie; 

b. de erkenning van instellingenleden; 

c. de taken, werkwijze, bevoegdheden en besluitvormingsprocedure van de algemene vergadering; 

d. bestuursprofielen en portefeuilleverdeling; 

e. de besluitvormingsprocedure in het bestuur; 

f. de taken en bevoegdheden van de netwerken en de commissies; 

g. de klachtenprocedure; 

h. een klokkenluidersregeling; 

i. een integriteitscode. 

 

Artikel 31 

 

1. Het huishoudelijk reglement, en de daartoe behorende reglementen, worden door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld. Tot de reglementen welke behoren tot deze bevoegdheid behoren tenminste 
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het huishoudelijk reglement, de sectiereglementen, de erkenningsreglementen en de contributieregeling en 

het reglement van het Montessori Kenniscentrum. 

 

2. Het bestuur, zowel als de leden, kunnen voorstellen doen aan de algemene ledenvergadering tot 

wijziging van deze reglementen. 

 

Statutenwijziging 

 

Artikel 32 

 

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door de algemene ledenvergadering. 

 

Artikel 33 

 

Voor het wijzigen van statuten is, in afwijking van artikel 13 lid 1, een meerderheid vereist van tweederde 

van het aantal op de algemene ledenvergadering uitgebrachte stemmen. 

 

Ontbinding 

 

Artikel 34 

 

De vereniging kan slechts ontbonden worden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 

ledenvergadering. 

 

Artikel 35 

 

Een besluit tot ontbinding vereist, in afwijking van artikel 13 lid 1, een meerderheid van tweederde van het 

aantal uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 36 

 

Een voorstel tot ontbinding moet door het bestuur tenminste zes weken voor een daartoe te beleggen 

algemene ledenvergadering aan de leden ter kennis worden gebracht. 

 

Artikel 37 

 

Het besluit tot ontbinding moet bevatten: 

a. de benoeming van de commissie van vereffenaars; 

b. de bestemming van het liquidatiesaldo; 

c. de bewaarder van de boeken en bescheiden na afloop van de vereffening. 
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Algemene bepalingen 

 

Artikel 38 

 

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur in overeenstemming met wat 

algemeen als redelijk wordt beoordeeld. 

 

2. Het bestuur brengt gebleken leemten of onduidelijkheden in de statuten ter kennis van de eerstkomende 

algemene ledenvergadering en doet voorstellen ter zake. 
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