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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
Nederlandse Dalton Vereniging 
 
Datum: woensdag 15 maart 2023 
Plaats : Seats2meet Amersfoort (naast ingang station) 
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur  
 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Ingekomen Post 

 
4. Mededelingen 

 
5. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 maart 2022 (bijlage 1) 

  
6. Jaarverslag 2022 (bijlage 2) 

 
7. Jaarrekening en exploitatie 2022 (bijlage 3) 

 
8. Beoordelingsverklaring (bijlage 4) 

 
9. Begroting & contributievoorstel 

 
a. Begroting 2023 (bijlage 5) 

 
b. Voorstel contributie 2023 

• Het algemeen bestuur stelt voor de contributiebedragen m.i.v. januari 2023 te 
verhogen met 5%. Bedrag per leerling van € 3,50 naar € 3,70 en individuele leden van 
€ 35,25 naar € 37,00. Voor PO geldt vanaf 2023 een nieuwe teldatum 1 februari voor 
de contributieheffing. Basisbedrag per school blijft gelijk. 

• DNO leden: basisbedrag € 500,00 + € 21,00 per uitgereikt certificaat. 
 

c. Meerjarenbegroting 2023-2026 (bijlage 6) 
 

10. Bureauondersteuning NDV 

• Mariska Leerdam (visitaties PO) heeft per 1 maart 2023 haar werkzaamheden op eigen 
verzoek beëindigd. We zijn op zoek naar vervanging voor ± 16 uur per week. 

• Brigitte Vercauteren (secretariaat en visitaties VO) heeft haar contract op ZZP basis 
met een jaar verlengd. 

• De Boer en Vink blijft onze partner op het gebied van financiën.  



NDV/AgendaALV15032023 

 

 
11. Statuut en huishoudelijk reglement 

De enige inhoudelijke verandering is de verandering van de teldatum voor PO. 
Het bestuur is van zins om zowel voor het statuut als het huishoudelijk reglement enkele 
wijzigingen (o.a. aanpassingen in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon 
WBTR) voor te leggen aan de ALV in 2024. 

 
12. Verkiezing bestuursleden (voorstellen nieuwe leden: bijlage 7) 

• In 2023 zijn de bestuursleden Willem Wagenaar, Siemon van der Wal, Paul Hendriks, 
Frans van der Sman, Hans Wolthuis en Aline van Rijn aftredend en niet herkiesbaar.  

• Vera Otten, Lineke Dusseljee en Astrid Claessens zijn aftredend en stellen zich 
verkiesbaar. 

• Een benoemingsadviescommissie heeft in de zomer van 2022 Elvira van den Hoek (VO) 
voorgedragen tot de nieuwe voorzitter van de NDV voor de komende vier jaar. 

• Het bestuur draagt Ben Vrolijk (VO) voor als bestuurslid en hij zal zich gaan inwerken 
als nieuwe penningmeester. 

• Het bestuur draagt tevens Jeroen Jansen (PO) en Rudger Minnee (PO) voor om 
verkozen te worden tot bestuurder.  

 
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 8 maart opgeven bij secretariaat@dalton.nl door 
het mailen van hun CV en motivatiebrief.  
 

13. Rooster van aftreden (bijlage 8) 
 
14. Jaarplan 2023 (bijlage 9) 

Zowel de evaluatie 2022 als de plannen voor 2023 zijn in dit document opgenomen. 
M.i.v. 2024 volgt jaarplan nieuwe stijl + een meerjarenplan. 
 

15. Rondvraag  
 

16. Sluiting 
 
Afsluitend een drankje en een hapje! 
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