Procedure nieuw(e) bestuurslid/
bestuursleden NMV.
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Uit het huishoudelijk reglement:
Artikel 7
Bestuursleden treden af volgens een rooster van aftreden, waarbij voorzitter, secretaris en
penningmeester nooit alle drie in hetzelfde jaar kunnen aftreden.
Artikel 10
Wanneer een bestuurslid aftreedt, het lidmaatschap verliest of wegens ziekte of anderszins
niet in staat is zijn functies waar te nemen, zullen zijn werkzaamheden door één of meerdere
bestuursleden worden waargenomen, tot de terugkomst van het afwezige lid of totdat een
nieuwe verkiezing zal hebben plaatsgevonden. Een nieuw gekozen bestuurslid treedt af op
het tijdstip waarop het oorspronkelijke lid afgetreden zou zijn.

Voorgestelde procedure:
Er zijn drie soorten vacatures binnen de NMV.
1: Conform rooster aftreden en geen verlenging
2: Conform rooster van aftreden, verlenging mogelijk
3: Tussentijds vertrek

Bekendmaken vacature:
In het geval van vacature variant 1 en 2 moet duidelijk worden gemaakt dat een plaats in het bestuur
vacant is. Deze melding wordt gedaan in de ALV voorafgaande aan de ALV waarop het bestuurslid
aftreed.
In het geval van tussentijdse vacatures in het bestuur, wordt zo snel mogelijk na bekendwording een
vacature bekend gemaakt en een procedure aan de leden gepresenteerd. Uitgangspunt is dat in de
eerstvolgende ALV een nieuw bestuurslid wordt benoemd.

Profielschets:
Afhankelijk van de vacature wordt een profielschets gemaakt en deze wordt aan netwerken ter
instemming aangeleverd. Deze profielschets wordt aangeleverd in ieder geval binnen een maand na
de bekendmaking van de vacature op de ALV.

Tijdspad:
Bij het bekendmaken van de vacature wordt een tijdspad gedeeld met de leden van de NMV. Hierin
staat opgenomen wanneer de profielschets bekend is, naar wie en tot welke datum er gereageerd
kan worden, hoe de vervolg gesprekken zijn nav de reacties en hoe dat leidt tot een voordracht op de
ALV waarin het oude bestuurslid aftreedt en de nieuwe toetreedt.

Benoemingscommissie:
Voor de gesprekken met kandidaat bestuursleden wordt een commissie benoemd. Hierbij kan
desgewenst een lid van een netwerk worden toegevoegd.
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Gesprekken:
Met kandidaat bestuursleden wordt in ieder geval 1 gesprek gevoerd over hun motivatie om toe te
willen treden in het bestuur. Daarnaast gaat het gesprek over de aansluiting van de persoon bij de
profielschets en de algemene profielschets bestuursleden.

Benoeming:
De algemene leden vergadering “vult het bestuur voor het komende verenigingsjaar door verkiezing
aan”.
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Tijdspad

Na 2 maanden:
Profieltekst en tijdspad
delen via sociale media,
nieuwsbrief aan de leden.
Reactie termijn 4 weken

Datum:
bekendmaking vacature
ALV

Gesprekken met kandidaat
bestuursleden

Na 1 maand:

Na 3 maanden:

Profielschets en tijdslijn
delen netwerk

Sluiting reacties, bestuur
kiest kandidaten voor
gesprek. Geeft een reactie
aan alle personen die
gereageerd hebben

Voordacht door het bestuur
aan de ALV

Twee weken na
scluitingsdatum worden
gesprekken gepland
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Algemeen NMV bestuurdersprofiel:
(aangepast naar de huidige realiteit uit huishoudelijk reglement NMV vastgesteld op 15-11-2018)
In het kader van de Structuurdiscussie zoals die de laatste twee jaren is gevoerd, is besloten
dat het bestuur van de vereniging gaat werken met een bestuurdersprofiel en portefeuilles.
Op dit moment zijn de volgende portefeuilles vertegenwoordigd in het bestuur:
a) voorzitter
b) secretaris
c) penningmeester
d) 0 - 12 jaar
e) 12 - 18 jaar
f) Opleiders en Ontwikkelaars
g) ouders
h) communicatie en pr
i) internationaal en lectoraat
Portefeuilles kunnen worden gecombineerd. Dit zal ook moeten, omdat het bestuur statutair
maximaal 7 leden telt.
Daarnaast is besloten te gaan werken met een dagelijks bestuur. De overige leden vervullen
dan een meer toezichthoudende rol, behoudens als het gaat om hun eigen portefeuille.
Een volgend profiel ligt voor:
1) De bestuurder kan op basis van een helikopterview relevante zaken in ogenschouw nemen.
Hij/zij kan denken, overleggen, sturen, strategische doelen formuleren en besluiten op
hoofdlijnen.
2) De bestuurder heeft bestuurlijke en/of managementervaring in complexe organisaties.
3) De bestuurder is meer generalist dan specialist. Dat laat echter onverlet dat het bestuur
behoefte heeft aan specifieke deskundigheden in het bestuurlijke werk. Daarbij valt te
denken aan bovengenoemde portefeuilles.
4) De bestuurder kan zich identificeren met de vereniging en kan contacten leggen en
onderhouden binnen de vereniging en met maatschappelijk relevante partijen. De
bestuurder wordt geacht te kunnen opkomen voor het belang van de vereniging waarbij
hij/zij rekening houdt met de waarden, normen en belangen van alle betrokkenen. Daarbij
houdt de bestuurder voeling met en laten ze zich voeden door de vereniging en de
maatschappelijke omgeving.
5) De bestuurder kan aan de hand van verkregen informatie conclusies verbinden aan de
feitelijke gang van zaken binnen de vereniging in relatie tot de gestelde doelen van de
vereniging als geheel.
6) De bestuurder heeft oog voor de interne zwakten en sterkten en de externe kansen en
bedreigingen van de vereniging en kan aan de hand daarvan beleid opstellen en bijstellen.
7) De bestuurder kan in de rol van bestuurder blijven ook als hij/zij denkt dat het misgaat.
wordt geacht een ondersteunende en corrigerende rol te vervullen en geen
managementtaken uit te oefenen, behoudens die taken die als zodanig zijn geformuleerd.
8) De bestuurder is een teamspeler en gedraagt zich zo ook; hij zal bestuursbesluiten naar
buiten niet van een eigen (persoonlijke) mening voorzien.
9) De bestuurder kan opereren in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen,
kan anderen met respect behandelen en weet te verbinden.
10) De bestuurder houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van
geformuleerde taken (zie punt 7) en de ambtelijk secretaris; hij/zij weet de juiste afstand tot
het operationele deel van de organisatie te bewaken.
11) Indien een bestuurder een persoonlijk belang in een aangelegenheid heeft die de vereniging
betreft, zal hij/zij zich onthouden van iedere beleidsbeslissing die als belangenverstrengeling
kan worden bestempeld.
6

12) De (niet-uitvoerend) bestuurders hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met
collega-bestuurders, of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele
basis belangentegenstellingen zijn of tenminste de verdenking daarvan kan ontstaan. De
bestuurder heeft geen zakelijk of persoonlijk belang bij de participatie in het bestuur en
hij/zij dient ook de schijn van een dergelijke belangenverstrengeling te vermijden. De leden
kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en ten opzichte van zaken die spelen voor
de vereniging.
13) De niet-uitvoerend bestuurders weten t.o.v. het dagelijks bestuur en/of portefeuillehouders
de afstand te houden die past bij de interne toezichtfunctie, maar zij weten ook wanneer het
nodig is om dichterbij te komen en eventueel zelfs te interveniëren.
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NMV functie-eisen:
(relevante passages uit huishoudelijk reglement NMV vastgesteld op 15-11-2018)
voorzitter
De voorzitter draagt zorg voor de belangen van de vereniging in het algemeen, en
a) leidt de algemene ledenvergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden;
b) heeft het recht de discussie op de algemene ledenvergadering te sluiten wanneer hij meent
dat de aanwezigen voldoende zijn ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien
ten minste de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden het belang daartoe
kenbaar maakt;
c) benoemt op de algemene ledenvergadering de leden van het stembureau;
d) leidt de bestuursvergaderingen en regelt de te verrichten werkzaamheden;
e) beslist in bestuursvergaderingen bij staken van stemmen over zaken;
f) houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuursleden;
g) bekrachtigt de verschillende verslagen met zijn handtekening;
h) opent en sluit de voor alle leden toegankelijke verenigingsbijeenkomsten;
Bij ontstentenis of verhindering regelt het bestuur de vervanging dan wel de waarneming van
het voorzitterschap.
De secretaris:
a) houdt toezicht op het secretariaat van de vereniging en wordt voor de uitoefening van zijn
taken bijgestaan door de ambtelijk secretaris;
b) houdt de notulen van de algemene ledenvergaderingen; voert de briefwisseling in overleg
met en uit naam van het bestuur;
c) is verplicht van alle uitgaande stukken kopie te houden;
d) d draagt zorg dat alle geschreven en gedrukte stukken de vereniging betreffende worden
opgenomen in het archief dat door hem wordt beheerd;
e) houdt een lijst van leden en donateurs bij en is verplicht alle mutaties aan de
penningmeester mede te delen;
f) draagt zorg dat desgevraagd aan de leden en donateurs een exemplaar van de statuten en
het huishoudelijk reglement ter hand wordt gesteld;
g) zorgt voor publicatie c.q. mededelingen van alle door het huishoudelijk reglement
gevorderde of door het bestuur gewenste mededelingen;
h) stelt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag samen, hetwelk de goedkeuring
van het bestuur behoeft. Dit verslag wordt, nadat het ter inzage is gesteld, behandeld in de
algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 19, onder a.;
De penningmeester:
a) houdt toezicht op het financieel beheer van de vereniging en kan voor de uitoefening van zijn
taken worden bijgestaan door de ambtelijk secretaris en door tussenkomst van een
bestuursbesluit aan te wijzen financieel bureau of accountant;
b) beheert de gelden der vereniging;
c) draagt zorg voor de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden, voor betalingen
boven de € 1000,- heeft hij goedkeuring nodig van het dagelijks bestuur;
d) heeft voor het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen van de vereniging tegenover
derden de goedkeuring van het bestuur nodig;
e) is verplicht nauwkeurig boek te houden;
f) is bij niet tijdig voldoen van contributie verplicht een lid /donateur binnen twee maanden
tenminste twee maal schriftelijk tot betaling te manen;
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g) verleent inzage van alle bescheiden en verstrekt alle gewenste inlichtingen aan de
kascommissie: 1. bij tussentijds aftreden binnen 14 dagen na beëindiging van zijn functie; 2.
telkens wanneer de kascommissie zulks verlangt;
h) stelt aan het eind van het jaar een financieel overzicht samen, hetwelk de goedkeuring van
het bestuur behoeft. Dit verslag wordt nadat het ter inzage is gesteld, behandeld in de
algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 19, onder b.;
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Voorbeeld advertentie nieuwe voorzitter:
(aangepast, maar sterk gebaseerd op de advertentie die uit is gegaan in 2014 nog voor de structuur
herziening)

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) komt graag in contact met geïnteresseerden die als
voorzitter
leiding willen geven aan het bestuur van de vereniging.
De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) telt ongeveer 220 instellingen voor
montessorionderwijs, van kinderopvang via basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en heeft
nauwe banden met HBO en post-HBO trajecten.
De NMV werkt met vier netwerken, 0-12, 12-18, O & O en het netwerk ouders. De netwerken
regelen zoveel als mogelijk zelf. In het overkoepelend bestuur zijn, onder leiding van de voorzitter, de
netwerken vertegenwoordigd en komen de inhoudelijke lijnen van de netwerken samen.
De voorzitter van de NMV:
•
•
•

Is het gezicht van de vereniging
Heeft zijn voelhorens in de netwerken
Behartigt de belangen van het montessorionderwijs en opvoeding in de meest brede zin
binnen en buiten de vereniging
• Werkt binnen de structuur van de vereniging en geeft hier mede vorm aan
• Kan opereren binnen een complexe omgeving
Algemene kwaliteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hij/zij is representatief en communicatief
Hij/zij is in staat een verbindende rol te spelen
Hij/zij is een bestuurder
Hij/zij is proactief
Hij/zij is een dynamisch en flexibel denker
Hij/zij weet wanneer het initiatief te nemen, maar ook wanneer hierin terughoudend te zijn
Hij/zij heeft affiniteit met het vernieuwingsonderwijs
Hij/zij is bereid te reizen en is flexibel in invulling van tijd.

De NMV wil de continuïteit van montessori onderwijs en opvoeding waarborgen. Om die reden geeft
het bestuur graag jongere mensen een plek binnen de vereniging.
Voor de taken van de voorzitter is een vergoeding beschikbaar. De tijdsinvestering bedraagt circa 0,3
fte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,……… penningmeester, of…………Informatie over
de NMV vindt u ook op www.montessori.nl.
Sollicitaties met motivering en cv kunt u tot uiterlijk …….. zenden aan ………
De eerste ronde gesprekken vindt plaats op ……….
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