
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum en tijd: donderdag 18 november 2020, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)

Locatie: Online (de link wordt na aanmelding toegestuurd)

Alle stukken zijn te vinden op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/ onder

het kopje ALV 18 november 2021

Agenda:

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

2. Onder leiding van Egbert de Jong (bestuurslid PR & Communicatie) gaan we met elkaar in

gesprek over de door hem opgehaalde reacties op het in de vorige ALV vastgestelde

strategietraject.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 mei 2021; ter vaststelling
Voorstellen tot wijziging van het verslag bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering via de ambtelijk secretaris

4. Bestuurssamenstelling

Joëlle de Groot (portefeuillehouder Netwerk O&O) en Miguel Delcour (penningmeester) zijn

aftredend, herbenoembaar en worden als zodanig door het bestuur voorgedragen. Het

bestuur stelt voor beiden conform de voordracht te benoemen.

Tegenkandidaten melden zich op grond van de statuten tenminste twee weken voor de ALV

aan bij het bestuur (nmv-secretariaat@montessori.nl) 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. Van tegenkandidaten dienst het bestuur

voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te ontvangen.

5. Cfolio

De ALV van 4 juni 2020 heeft ingestemd om eenmalig aan early adapters van Cfolio een

bedrag beschikbaar te stellen. Hierbij werd uitgegaan van 10 scholen. Omdat dit aantal toen

niet werd gehaald, maar nu wel, wordt de ALV gevraagd in te stemmen ook aan de laatste 2

scholen een bedrag beschikbaar te stellen: 60% van € 9 per leerling. Deze uitgave komt ten

laste van de begroting 2021-22.

6. Jaarverslag en-rekening 2020 - 2021 (bijlagen)

a. Ter vaststelling en decharge bestuur.
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b. Royementen; ter instemming. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een aantal

leden wegens het niet betalen van contributie, ondanks aanmaningen hiertoe, voor

royement voorgedragen (de lijst ligt bij de ambtelijk secretaris ter inzage)

7. Rondvraag en sluiting


