VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Nederlandse Dalton Vereniging
Datum: woensdag 17 maart 2021
Plaats: middels Teams
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur

Aanwezig: 36 personen.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Voor de tweede keer met Teams. Het is ons nog niet gegund om elkaar fysiek te
ontmoeten.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Ingekomen Post
Er is geen ingekomen post.

4.

Mededelingen
Bericht van verhindering ontvangen van drie personen. De ambtelijk secretaris leest de
lijst van namen voor.
De website zijn we aan het vernieuwen.
We hebben ook geen gebruik kunnen maken van ons jaarlijks bezoek als algemeen
bestuur aan Schiermonnikoog.
Het strategisch fundament: wat voor soort vereniging en voor bestuur we willen zijn
voor de komende jaren. In maart 2022 zal ook op de agenda van de ALV het nieuwe
meerjarenplan staan. Wellicht zullen we ook de leden hierbij betrekken. Een aantal
bestuurders zal de komende jaren afscheid nemen waaronder de voorzitter in maart
2023.

5.

Verslag Algemene Ledenvergadering oktober 2020 (bijlage)
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het
verslag wordt met dank aan de ambtelijk secretaris vastgesteld.

6.

Jaarverslag 2020 (bijlage)
Het verslag wordt per pagina doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen
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7.

Jaarrekening en exploitatie 2020 (bijlage)
De penningmeester geeft een toelichting. De financiële stukken zijn door de accountant
bekeken. De accountant is voornemens om een positieve beoordelingsverklaring af te
geven. Zodra vastgesteld zullen we de verklaring de leden laten toekomen. De NDV is
een gezonde vereniging. Door corona hebben we helaas minder gelden uitgegeven aan
visitaties en scholing. De meeste kosten zijn lager dan begroot. Dit heeft geleid tot een
groot positief saldo in plaats van een geraamd tekort.
In september 2021 zal het algemeen bestuur zich buigen over de vraag hoe kan je
onderscheidend zijn voor je leden en waar gaan we de komende jaren ons geld aan
uitgegeven.

8.

Beoordelingsverklaring (zie jaarrekening)

9.

Begroting & contributievoorstel
a. Begroting 2021 (bijlage)
We hebben een begroting opgesteld als of er geen corona aanwezig is. Communicatie is
een speerpunt. Het Congres wordt weer gehouden.
b. Voorstel contributie 2021
Het algemeen bestuur stelt voor de contributiebedragen m.i.v. januari 2021 niet te
verhogen gelet op deze rare tijden (corona).
c. Meerjarenbegroting 2021-2024 (bijlage)
We verwachten de komende jaren een toename van de uitgaven. De algemene reserve
zal enigszins afnemen.
Toelichting van de heer Kees de Langen van den Boer en Vink. De NDV Heeft een
nieuwe accountant.
Carola van der Eng. Wat valt er onder het innovatiefonds? De voorzitter geeft aan dat
bijvoorbeeld de gehele aanloop naar DKC is grotendeels betaald uit dit fonds. Voor het
eerst hebben we ook een prijsvraag uitgeschreven. Tevens bestaan we dit jaar 90 jaar.
Er komt een aparte glossy waarin we aandacht besteden aan vernieuwing.

10.

Verkiezing bestuursleden
In 2021 zijn de bestuursleden Ruby Trebels en Hans Wolthuis aftredend. Hans Wolthuis
is herkiesbaar en Ruby Trebels is niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Sandy Sibbald
voor als bestuurslid.
De voorzitter spreekt Ruby toe: je ben altijd een betrouwbaar bestuurslid geweest die
altijd goed voorbereid was. Als voorzitter visitatiecommissie PO gaf je ook de ruimte aan
de leden van de commissie. Namens alle leden dankt hij Ruby voor haar grote inzet.
Zodra mogelijk nemen we ook nog op een meer intieme wijze afscheid van je.
Ruby dankt de NDV en het daltononderwijs. Vooral het sparren met visiteurs over
daltonontwikkeling op de scholen. Voorbereiding en uitvoering van de visitatie was het
speerpunt. Geleerd over wat voor soort deskundigheid en verantwoordelijkheden van
belang zijn binnen een bestuur. Helaas is zij niet meer werkzaam binnen dalton.
Sandy Sibbald zal het voorzitterschap van de visitatiecommissie PO over nemen en
wordt ook lid van het algemeen bestuur.
Sandy is vereerd dat zij Ruby mag opvolgen als bestuurslid. Sandy is sinds 2004
werkzaam in het dalton onderwijs. De voorzitter heet Sandy namens alle leden welkom.
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11.

Jaarplan 2021
Is een resultante van het meer jaren plan van 4 jaar geleden. 2021 is het laatste jaar en
in 2022 zal er een nieuw plan 2022-2026 worden vastgesteld.
De ambities zijn hetzelfde gebleven.
2.1 DaltonIdee geschreven, ontwikkeling van de dalton kind centra, omschrijving van
onze dalton kernwaarden up to date gehouden.
2.2. Hoeksteen van ons bestaan is het visitatiekader. Is op de vorige ALV gepresenteerd.
Geeft scholen volop de gelegenheid zich te presenteren.
Bieden nu ook aan tijdens corona mede te monitoren bij de ontwikkeling van de school.
Het bestuur is heel benieuwd of dat bevalt. We zijn naarstig op zoek naar visiteurs en
voorzitters. Carola van der Eng: wellicht ook binnen de regio een oproep doen.
2.3. Daltononderzoek. Gaan de komende jaren verder met het lectoraat
vernieuwingsonderzoek. Via onze website zijn de resultaten (boeken) te verkrijgen.
2.4. Daltonbelangenbehartiging. We stoppen met de dalton app. Heeft niet gebracht
wat we verwacht hadden.
Annemarie Wenke: waar vallen de opleiders onder? De voorzitter geeft aan onder
kennisdelen bij 2.3 en Siemon van der Wal vult aan dat bij de bouwstenen zeker ruimte
is en meenemen voor de nieuwe cyclus.
Vera Otten: binnen DNO zijn we meer bezig met kennisdeling.
Jantje Lammers: de verbinding tussen de regio’s en de opleiders zou ook versterkt
kunnen worden.
Siemon van der Wal: Past in de discussie wat voor vereniging we willen zijn.

12.

Verzelfstandiging regio’s
Hoe kunnen we een dekkend netwerk krijgen zodat scholen van elkaar kunnen leren.
We hebben gemerkt dat het functioneren van een regio met ups en downs gaat. Het is
vaak heel moeilijk om vervangers te vinden.
In het kader van de verzelfstandiging regio’s zijn we in gesprek hoe we in de toekomst
omgaan met de financiën en dat de regio’s kunnen terugvallen op een afsprakenkader.
Daarvoor heeft het bestuur van de NDV concept statuten voor de regio ontwikkeld in lijn
met de statuten van de NDV. Het is de bedoeling dat de penningmeester en voorzitter
een aantal sessies met de besturen van de regio’s houden en dan in het najaar verdere
stappen te zetten en per 1 januari 2022 invoering.

13.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit vandaag af met beelden. Het is vandaag ook nationale daltondag. Hij
bedankt alle aanwezigen en de vergadering wordt afgesloten met de film.
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