
 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Datum en tijd: donderdag 28 november 2019, 19.30 – 21.30 uur (inloop met koffie vanaf 19:00 

uur) 

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht   

 

 

Agenda:  

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 

Welkom door de voorzitter, speciaal aan het erelid Walther Kahn. Afwezig vanuit het bestuur 

zijn Els Mattijssen en Jan Wouter Koning. 

De agenda wordt vastgesteld. 

Veel dank is er aan allen die hebben bijgedragen aan de nieuwe website. Egbert de Jong 

lanceert deze formeel. Het is een tijdelijke website. Wat gevuld kon worden, is gevuld. In de 

komende periode vindt de doorontwikkeling plaats, zo ook van Montessorinet. De nieuwe 

website wordt met applaus begroet. Op- en aanmerkingen zijn welkom en kunnen worden 

doorgegeven aan Egbert. 

 

2. Het Brein van het jonge Kind 

De oorspronkelijke titel van dit boek van Maria Montessori is La mente del bambino en 

verscheen in 1948. De Nederlandse vertaling (Aan de basis van het leven. De absorberende 

geest, 1951) is nu hertaald door Fred Kelpin, die een toelichting op het boek en de hertaling 

verzorgt. 

Exemplaren van het boek zijn tijdens de ALV beschikbaar voor verkoop. 

 

3. Global Montessori Games 
In september vonden de eerste Global Montessori Games plaats in Nijmegen. Roelant 

Wijngaards en Jeroen Gremmen, verbonden aan het Montessori College Nijmegen, blikken 

vol trots en enthousiasme terug. Volgende edities zijn reeds gepland: 

- september 2020 voor het basisonderwijs in Frankrijk (9-12 jaar; in gastgezinnen; 

begeleiders per school, wellicht ook ouders mee; groepjes van 8 per land. Een en 

ander wordt nog verder uitgewerkt) 

- december 2020 voor voortgezet onderwijs in Noorwegen 

Afgesproken wordt dat Global Games en NMV elkaar blijven volgen, zeker ook in de 

communicatie-uitingen.  

 

 

 
 



 

4. Montessoriaans sporten 
Kan dat? Ruben Jongkind, expert in het creëren van leeromgevingen waarin spelers zich 

optimaal kunnen ontwikkelen, gaat dit met ons na. Na onder meer voor Ajax te hebben 

gewerkt, is Ruben nu als directeur Talentontwikkeling werkzaam voor Cruyff Football. 

Langzaam aan wordt montessoriaans sporten op scholen in meerdere landen voorzichtig aan 

uitgeprobeerd, onder andere in Midden Amerika en Azië. Ruben zou ook graag in Nederland 

van start gaan.  

 

5. UIt het Netwerk 0-12 
Toelichting vanuit het Netwerk 0-12 op de vertaling van de structuurwijziging naar de praktijk 

en een terugblik op de Meet & Greet van 13 november jl. 

Lex Spee, de nieuwe voorzitter van het netwerk, licht het een en ander toe. Vanuit de oude 

sectie Bao is gevraagd de structuur van de vereniging te veranderen. Dit vanuit het idee dat 

‘wij allemaal’ de vereniging zijn, alle leden, maar dat dit lang niet door iedereen wordt gevoeld. 

Het netwerk wil een strategische agenda neerzetten, nadat nu eerst de structuur is neergezet 

door middel van een planning and control en een set van afspraken wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Er gaan verbindingen worden gelegd, en worden gewerkt aan 

bewustwording. De Meet & Greet van 13 november was hier een voorbeeld van. Ook binnen 

de vereniging en het netwerk moeten we toe naar het individu in een groep, in plaats van een 

groep individuen. 

Dineke de Korte staat stil bij Wyneke de Vries die niet aanwezig kon zijn en die in de 

overgangsfase van sectie naar netwerk de kar getrokken heeft. Ze wenst Lex veel succes als 

haar opvolger.  

  

6. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2019; ter vaststelling  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Jaarverslag en-rekening 2018 - 2019 
De penningmeester krijgt het woord.  

Een kascontrolecommissie moest er komen van de vorige accountant. De nieuwe accountant 

vond dit niet nodig. De kascommissie heeft wel een verklaring opgesteld: “Gelet op de 

feitelijke controle door de accountant is een commissie niet nodig; de kascommissie heeft hier 

kennis van genomen en ziet verder geen beletsel in te stemmen met de jaarrekening. De 

noodzaak een kascommissie te hebben is ook in de toekomst niet aan de orde”. 

Vragen over de financiën kunnen tijdens de vergadering, maar altijd ook later, worden gesteld. 

Vragen worden nu niet gesteld. Het jaarverslag en de -rekening worden unaniem vastgesteld. 

Aan het bestuur wordt decharge verleend. 

 

 
 



 

8. Bestuurssamenstelling 
Els Mattijssen en Floor Vermeulen zijn aftredend en herbenoembaar. Het bestuur stelt voor 

beiden conform de voordracht te benoemen.  

Voor dit agendapunt neemt Dineke de voorzittershamer even over. Tegenkandidaten hebben 

zich niet gemeld. Els en Floor zijn daarom de enige kandidaten en worden als zodanig 

voorgedragen. Beiden worden unaniem gekozen. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter memoreert dat het een geweldige inhoudelijke avond was; laten we dit 

vasthouden en zorgen dat er meer mensen komen. 

Op 24 september 2020 wordt er samen met Nienhuis een dag georganiseerd. Het zou mooi 

zijn als scholen er een studiedag van kunnen maken. Er gaat gewerkt worden met een 

voorinschrijving, zodat een planning kan worden gemaakt, onder meer met betrekking tot de 

locatie. Het is de bedoeling dat door het jaar heen er meer bijeenkomsten gaan worden 

verzorgd.  

Bob Molier geeft aan dat de volgende MM gaat over vertrouwen. Hij doet de oproep meer 

piazza’s en parels in te sturen. 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 

 
 


